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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 فبراٌر شهر منوف جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2
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 المانونً الكٌان  .     
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 . األحكام 
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 . األحكام 
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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن بماله ،  24844برلم  21211213، لٌد فى  11111.111محمود فتحى عبدالمعز ابوجاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن /فتحى على شحاته سالم-م منوف -بجهة : زاوٌه رازٌن 

عن  24218برلم  21211212، لٌد فى  25111.111عبدالونٌس ربٌع عبدالونٌس المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن /صبحى رٌاض محمود لٌله-اعالف ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 

عن بماله ، بجهة :  24255برلم  21211212، لٌد فى  11111.111مه دمحم دمحم ابوعوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاط -  3

 بملن /سعٌد محسن عوض-م منوف -منشاه سلطان 

عن بٌع مالبس  24262برلم  21211212، لٌد فى  51111.111احمد رزق مشحوت زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : صنصفط بملن /رجب عبد البر خلٌفه)فٌما عد

عن مكوجى  24281برلم  21211214، لٌد فى  11111.111عالء جابر عبدالحمٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بملن / حسن دمحم زمزم -م . منوف  -ومغسله ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن كافٌه )بعد  24284برلم  21211214، لٌد فى  45111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ٌحً السٌد عبد الفتاح شتات -  6

 الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : لرٌه عدنان مدنً بملن/ محمود السٌد عبد الفتاح شتات

عن سباكه ، بجهة  25112م برل 21211218، لٌد فى  11111.111دمحم عبد الوهاب دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 : كفر فٌشا الكبرى بملن /مجدى عبد المنعم دمحم عرفه

عن مالبس جاهزه  24823برلم  21211215، لٌد فى  12111.111سهام السٌد على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : صنصفط بملن /اٌمن دمحم زٌدان

عن بمالة  25111برلم  21211218، لٌد فى  21111.111ٌل دمحم اسماعٌل دمحم الفٌشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماع -  2

 بملن / دمحم اسماعٌل الفٌشاوى -م . منوف  -، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن مكتب مماوالت ،  25118برلم  21211212، لٌد فى  11111.111دمحم على حسن غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بجهة : كفر داود بملن /سمٌر حسن دمحم خضر

عن  25124برلم  21211221، لٌد فى  31111.111محمود مصطفى عبد الستار جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بٌع مالبس )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : جزى بملن /جمال احمد عبد المؤمن المغربى

عن تجارة  25142برلم  21211225، لٌد فى  51111.111صالح مرضى صالح المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن / رمضان صابر سالم -عزبة السرجانى  -اعالف ، بجهة : منوف 

ن مخبز حلوٌات ع 25153برلم  21211225، لٌد فى  11111.111دمحم عٌسى دمحم الفٌشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /اسالم عٌسى دمحم

عن ورشه نجاره  25182برلم  21211224، لٌد فى  51111.111ابراهٌم فتحى دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن /فتحى دمحم شعبان-م منوف -موبٌلٌا ، بجهة : زاوٌه رازٌن 
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عن مكتبه )  24882برلم  21211214، لٌد فى  1111.111هند نبوى عبدالرحمن األبراشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن / ٌاسر عبدالعزٌز جابر -ش ماكٌنة الطحٌن  -ما عدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : منوف 

عن بٌع مالبس  24853برلم  21211212، لٌد فى  13111.111احمد دمحم عبدالفضٌل النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن /عصام كمال عبدالحمٌد-م منوف -جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : بهواش 

عن منشار  24846برلم  21211213، لٌد فى  1111.111فتحى سٌد احمد جبر الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن / نصر دمحم سٌد احمد الجبالى -مركز منوف  -لبلدى ، بجهة : دبركى بلدى لتصنٌع البالنات ا

عن سوبر ماركت ،  15411برلم  21211215، لٌد فى  21111.111عاطف دمحم السٌد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 بجهة : زاوٌه رازٌن م/منوف بملن /جابر دمحم عبد الرحمن المصرى

عن سوبر ماركت ،  15411برلم  21211215، لٌد فى  21111.111جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاطف دمحم السٌد -  12

بملن /دمحم السٌد جاد نشاطه /مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال افتتح فى -م منوف -بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه زاوٌة رازٌن 

 منوف 15411ولٌد برلم  2115/4/24

عن جزارة ،  24225برلم  21211211، لٌد فى  21111.111فر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم سعد مصطفى جع -  21

 بملن / اسامه سعد مصطفى جعفر -شارع عمر بن الخطاب  -بجهة : سرس اللٌان 

عن لطع غٌار  24226برلم  21211211، لٌد فى  11111.111اسامه مصطفى دمحم المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن /وائل فتحى دمحم-موتوسٌكالت ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 

عن مكتب مماوالت  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ولٌد برلم  2114/12/11ى نمل ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود/ بملكه نشاطه محطه خدمه وتموٌن سٌارات افتتح ف

 منوف 2241

عن مكتب مماوالت  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم-نمل ، بجهة : كفر داود 

عن مكتب مماوالت  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

نمل ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر داود مركز السادات بملن الطالب بغرض توكٌل شركة طاله لتسوٌك امنتجات 

 منوف 2241البترولٌه ولٌد برلم تابع 

عن مكتب مماوالت  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

عزبه الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم الكردى بغرض مكتب نمل مواد -نمل ، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 2241بترولٌه لٌد برلم تابع 

عن مكتب مماوالت  2241برلم  21211215ٌد فى ، ل 5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

نمل ، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات كفر داود الطرٌك االللٌمى بملن عبدالرازق عبدالهادى عبدالحفٌظ بغرض 

 منوف2241بعولٌد برلم تا  2141وتم اٌداعه برلم  6من المجموعه 36والفمره 12مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن تجاره  24251برلم  21211212، لٌد فى  41111.111احمد حامد عبد الموى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

محور خدمات الحى الثانى بملن /دمحم عبد  32عماره  8شمه -وتوزٌع المفروشات واالدوات واالجهزه المنزلٌه ، بجهة : السادات 

 الرحٌم حسن شٌبه

عن جٌم  24282برلم  21211214، لٌد فى  51111.111مد محمود دمحم محمود شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  28

 بملن/ حمدي عبد اللطٌف خضٌر-رٌاضً )بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة : سدود 

عن زراعة  25116برلم  21211212فى ، لٌد  25111.111جمعه دٌمٌن خلٌفه عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن / انور عبوده عبدالجلٌل النجار -المنطمة الثانٌة  - 424عمارة  - 1شمه  -وتنسٌك الحدائك للغٌر ، بجهة : السادات 
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عن  25142برلم  21211224، لٌد فى  511111.111ابراهٌم فاروق دمحم بدر حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

مول البنون المنطمه  15، بجهة : السادات  مكتب رلم  6من المجموعه  36والفمره  12تٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه مكتب اس

 الخامسه بملن /دمحم ابراهٌم

عن حالله  25183برلم  21211224، لٌد فى  12111.111اٌمن رضا مطر ابو العنٌن مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ه رازٌن بملن /احمد عبد المنٌب محمود درغام، بجهة : زاوٌ

عن حظٌره  24211برلم  21211215، لٌد فى  51111.111احمد محمود عبدالسالم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 سكه السبعٌن بملن / محمود عبدالسالم جاد عالم-مواشى ، بجهة : سرس اللٌان 

عن تجاره  24213برلم  21211216، لٌد فى  15111.111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اشرف عبدالممصود سعد  ، تاج -  33

 بملن /اشرف عبد الممصود سعد-مركز منوف-حبوب زراعٌه ، بجهة : شبشٌر طمالي 

عن  24221برلم  21211212، لٌد فى  111111.111عبد هللا عبد هللا عبد العظٌم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 عالف ، بجهة : تتا بملن /حلٌم شفٌك عبد الملنتجاره ا

عن بماله  24252برلم  21211212، لٌد فى  5111.111كرم سمٌر الحامولى ابوسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن /امٌن سمٌر الحامولى ابوسعد-تموٌنٌه ، بجهة : كفرفٌشا م منوف 

برلم  21211213، لٌد فى  11111.111ورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جالل صبحى جالل اللٌثى نوفل)اللٌثى للت -  36

شارع ابن  45عماره  11شمه -عن مكتب تورٌدات)فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ( ، بجهة : السادات  24241

 النفٌس المنطمه السكنٌه الثامنه بملن /عاٌده دمحم عطٌه النضار

عن  24281برلم  21211216، لٌد فى  511111.111لحمٌد بٌومى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عاطف عبدا -  34

بملن / احمد  -ش الزراعه  -( ، بجهة : منوف  6من المجموعه  36والفمره  12مكتب استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

 محمود عبدالمجٌد زاٌد

عن ورشة  24224برلم  21211218، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   حسن طارق حسن الزلزولى  ، تاجر فرد -  38

 بملن / طارق حسن دمحم -عزبة المشال  -اوٌمجى ، بجهة : منوف 

عن بمالة ،  25112برلم  21211218، لٌد فى  21111.111ابراهٌم ناجى عبدالجواد دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/ اشرف فتحى عٌسى -م . منوف  -بجهة : صنصفط 

عن تجارة  25125برلم  21211221، لٌد فى  11111.111منصور ناجى عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن / محمود مهنا عبدالنبى -م . السادات  -أسمدة ، بجهة : كفر داود 

عن حظٌره  22828برلم  21211223، لٌد فى  21111.111ابراهٌم جابر خالد ابو فرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مواشى وتجارتها ، بجهة : عزبه المغربى شارع ماكٌنه الطحٌن بملن /خالد حامد خالد ابو فرو

عن حظٌره  22828برلم  21211223، لٌد فى  21111.111ابراهٌم جابر خالد ابو فرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

شارع ماكٌنه الطحٌن عزبه المغربى بملن /صابر جابر خالد نشاطه  14-ة : له محل رئٌسى بناحٌه منوف مواشى وتجارتها ، بجه

 منوف 22828ولٌد برلم  2112/4/11/محل لبٌع السلع الغذائٌه افتتح فى 

ورشه  عن 25144برلم  21211224، لٌد فى  12111.111احمد دمحم عبد الرازق شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 نجاره ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /دمحم عبد الرازق ابو شوشه

عن مكتب  25162برلم  21211226، لٌد فى  25111.111موهاب السٌد ابراهٌم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن /ابراهٌم عبد الواحد ناصف- 3المنطمه الثانٌه عماره  3شمه رلم -تورٌدات ادوات صحٌه ، بجهة : السادات 

عن  25152برلم  21211226، لٌد فى  55111.111د ، رأس ماله ،  محمود السٌد عبدالجبار ابوكرٌشه  ، تاجر فر -  45

بملن /  -الصناعٌة الرابعة  -مجمع الصناعات الصغٌرة  - 231وحده رلم  -تصنٌع خراطٌم رى من البالستٌن ، بجهة : السادات 

 عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم داود
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عن  24213برلم  21211216، لٌد فى  111111.111،  اسماء عبدالرؤف ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  46

 ترعه الحشاشه بملن /بهٌه فاروق المصاص-ش ابوحصوه -ورشه مالبس فٌماعدا جمٌع المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف 

عن تجاره  24864برلم  21211212، لٌد فى  3111.111عادل صبحى دمحم الجناٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن /دمحم ابراهٌم زمزم-خشاب ، بجهة : زاوٌه رازٌن اال

عن حظٌره مواشى  24848برلم  21211213، لٌد فى  51111.111رجب السٌد دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 عماد رجب السٌد الخولى-سكه الثمانٌه -، بجهة : سرس اللٌان 

عن  24852برلم  21211212، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل سعد  ، -  42

 بملن / زٌنب عبدالحى عبدهللا -الحى الثانى  -محور ع  - 24عمارة  - 2محل  -تجارة ادوات صحٌه وبوٌات ، بجهة : السادات 

عن ورشه  24844برلم  21211213، لٌد فى  11111.111عماد عاطف عشماوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حداده ، بجهة : دبركى بملن /عاطف عشماوى دمحم

عن حظٌره  24212برلم  21211216، لٌد فى  51111.111حنان لطب سٌد احمد لربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن رافت عبد الهادي ابراهٌم اسماعٌل-مركز منوف-مواشً ، بجهة : فٌشا الكبري 

عن مكتب  24224برلم  21211211، لٌد فى  61111.111سعٌد اسماعٌل الحافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا  -  52

 بملن / مجدى دمحم على ابراهٌم -م . منوف  -رحالت ونمل عمال ، بجهة : طمالى 

عن  24824برلم  21211215، لٌد فى  12111.111شرٌف صالح عبد الرسول عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بماله ، بجهة : برهٌم بملن /عالء عاطف المزاز

عن  24228برلم  21211211، لٌد فى  1111.111محمود مجدى صالح الدٌن عبدالشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 بملن / حسام ربٌع على فرج -م . السادات  -مكتب رحالت ونمل عمال ، بجهة : االخماس 

عن مكتبه  21311برلم  21211211، لٌد فى  21111.111رج عبد البدٌع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى ف -  55

م/السادات بملن /اٌمن دمحم  11سوق المنطمه  33وخردوات)فٌما عدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه  مكتب 

 منوف 21311ولٌد برلم  2118/2/14ات افتتح فى دمحم زٌدان نشاطه بٌع وتجاره ماكٌنات التصوٌر والطبع

عن مكتبه  21311برلم  21211211، لٌد فى  21111.111رامى فرج عبد البدٌع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

ٌع وعلى بملن /ابتسام ابو العنٌن دمحم رب 11سوق المنطمه  44وخردوات)فٌما عدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : السادات محل رلم 

 واحمد سعٌد عٌسى سلٌمان

عن مكتبه  21311برلم  21211211، لٌد فى  21111.111رامى فرج عبد البدٌع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

ب سوق المنطمه الحادٌه عشر  62وخردوات)فٌما عدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 21311ولٌد برلم تابع  2118/ 2/ 23د سعٌد عبدالعظٌم بغرض مكتبه وسمته التجارٌه مكتبه فنون افتتح فى بملن احم

عن ورشة  24224برلم  21211218، لٌد فى  11111.111دمحم مسعد عبدالمحسن الرٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 دمحم دمحم منصور الشرنوبى بملن / -امام مسجد االربعٌن  -نجارة ، بجهة : منوف 

عن تصنٌع  25141برلم  21211224، لٌد فى  11111.111عبدهللا سعٌد محمود خراشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن / صباح عبدهللا على الشاذلى -م . منوف  -رخام ، بجهة : بهواش 

عن تصنٌع  11614برلم  21211226، لٌد فى  5111.111نبٌل رزق الٌاس عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن  24وحده رلم -غرف نوم وسفر ومطابخ باب وشبان ، بجهة : السادات 

 بملن /نبٌل رزق الٌاس عوض هللا

عن تصنٌع  11614برلم  21211226، لٌد فى  5111.111نبٌل رزق الٌاس عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

غرف نوم وسفر ومطابخ باب وشبان ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان ش الكورانى من ش بورسعٌد ملن سعٌد سعد 

 منوف 11614ولٌد برلم  2111/1/28فى  158ابراهٌم خطاب نشاطه ورشة موبٌلٌا اودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن بٌع ادوات  25142برلم  21211224، لٌد فى  51111.111س ماله ،  كمال احمد على عرالى  ، تاجر فرد ، رأ -  62

 بملن / كمال احمد على عرالى -شارع المطان طرٌك برهٌم  -صحٌه ، بجهة : منوف 

عن جٌم نادى  24888برلم  21211214، لٌد فى  21111.111احمد دمحم عبدالمنعم طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن / السٌد دمحم السٌد الجمل -شارع ترعة البطحة  -: منوف رٌاضى ، بجهة 

عن بٌع ادوات  24234برلم  21211211، لٌد فى  12111.111سحر خالد الخضٌري دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن / جمال عبد هللا التراس -م . منوف  -منزلٌه ، بجهة : تتا 

عن صالون  24261برلم  21211212، لٌد فى  12111.111عر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل سمٌر عبد الغفار الوا -  65

 حالله ، بجهة : دملٌج بملن /عبد الغفار دمحم الواعر

عن تصنٌع بن ،  24268برلم  21211213، لٌد فى  111111.111دمحم مجدى دمحم بردانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بملن / رافت عبدهللا هارون -س المدٌنة خلف مجل -بجهة : منوف 

عن ورشه  24284برلم  21211214، لٌد فى  21111.111عمرو عادل عبد العلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن /مجدى احمد محمود-الومٌتال ، بجهة : عزبه السلخانه المدٌمه 

عن بمالة ، بجهة : شبرا  24286برلم  21211214، لٌد فى  11111.111حلمى السٌد دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بملن / سماح عبدهللا عبدالحلٌم -م . منوف  -بلولة 

عن بماله ، بجهة :  25111برلم  21211218، لٌد فى  31111.111دٌنا خلٌل متولى الراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 عرفه شعٌبشارع مدرسه السالم بملن /عادل -منوف 

عن مخبز بلدى سٌاحى  25133برلم  21211224، لٌد فى  15111.111ندا كابس دمحم عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن /طاهر محمود دمحم عٌد-م منوف -، بجهة : سنجرج 

عن صٌانه اجهزه طبٌه  25134برلم  21211224، لٌد فى  11111.111دمحم معوض الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ومستلزماتها ، بجهة : سدود بملن /نادٌه معوض حمزه

عن تصنٌع  25148برلم  21211224، لٌد فى  111111.111ماجد حسنى عزٌز عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

بالمنطمة الصناعٌة المطورٌن  - 145وحدة رلم  -مجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة  -وتجمٌع فالتر سٌارات ، بجهة : السادات 

 بملن / ماجد حسنى عزٌز عبدالملن -

عن تصنٌع  25148برلم  21211224، لٌد فى  111111.111ماجد حسنى عزٌز عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

بملن /  -منشٌة النور  - 34الكٌلو  -وتجمٌع فالتر سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة ش طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى 

فى  34246( ولٌد برلم  6من المجموعه  36والفمره  12صدٌر ) فٌما عدا المجموعه بغرض مكتب استٌراد وت -نادٌه لبٌب تادرس 

1  /5  /2114 

برلم  21211226، لٌد فى  11111.111دمحم عبد الفضٌل عبد العزٌز عطٌه مشاحٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

محور خدمات الحى الثانى بملن /فاطمه  14رلم  لطعه 6محل رلم -عن بٌع لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : السادات  25162

 عبد الشكور دمحم عثمان

عن مطعم لتمدٌم  25166برلم  21211226، لٌد فى  5111.111هبه سعٌد سعد السعودي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 الماكوالت ، بجهة : منوف بجوار الجوازات بملن/دمحم السٌد دمحم السٌد الجمل

عن  24886برلم  21211214، لٌد فى  51111.111لمدسر امبارن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى ا -  46

بملن / احمد دمحم  -المنطمة الثالثة  -شارع الجمعٌة الشرعٌة  - 51عمار - 5مكتب رلم  -مكتب مماوالت عامة ، بجهة : السادات 

 ادرٌس

عن بٌع  24864برلم  21211213، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   عاطف عبد الهادى السٌد خالف  ، تاجر فرد ، -  44

 مفروشات ، بجهة : تتا بملن /حامد عبد العظٌم ابو عالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن بٌع  24843برلم  21211213، لٌد فى  31111.111محمود دمحم ابوالنجا الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 بملن /سعٌد رشاد على شرف-كفرالعشرى -مبٌدات زراعٌه ، بجهة : منوف 

عن  24855برلم  21211212، لٌد فى  41111.111شاكر عبدهللا مصطفى الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن / عبدهللا مصطفى شاكر -م . منوف  -حظٌرة مواشى ، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن بماله ،  24215برلم  21211216، لٌد فى  15111.111 عبدالحمٌد دمحم نصر الزٌبك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  81

 بملن /السٌد عبدالمولى دمحم-بجهة : شبشٌر طمالى م منوف 

عن ورشه  24222برلم  21211212، لٌد فى  11111.111عصام ثابت ابو الوفا تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

، بجهة :  1ازم المصانع ( وفٌما عدا المالبس العسكرٌه والكمبٌوتر واالنترنت كرٌتال وتركٌبات المعدنٌه والتورٌدات )فى مجال لو

 كفر داود الجدٌده بملن /احمد عثمان دمحم ابو لٌله

عن سوبر  24224برلم  21211212، لٌد فى  45111.111اٌه عبدهللا كامل دمحم التحٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بملن /ورثه المرحوم دمحم صالح الدٌن عبدالرحٌم-سكه العماره -ماركت ، بجهة : سرس اللٌان 

عن صٌدلٌة ،  24822برلم  21211215، لٌد فى  51111.111حاتم محسن عمر طلبه زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 بملن / دمحم السٌد حسب هللا -م . السادات  -بجهة : الطرانة 

عن تجاره مالبس  24253برلم  21211212، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،   فٌصل دمحم دمحم سٌد  ، تاجر -  84

 الدور الثالث مول السالم بملن /هشام مبرون عشٌبه 14محل -جاهزه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : السادات 

عن  24243برلم  21211213 ، لٌد فى 45111.111صبحى مصطفى على جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 بملن /مصطفى صبحى  مصطفى  جمال الدٌن-ش الحرٌه -مخبز فٌنو ، بجهة : سرس اللٌان 

عن خدمات   25128برلم  21211221، لٌد فى  51111.111دمحم جمال عبدالبالى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

-السادات  11ش /ابوبكر الصدٌك م 361-ات االنترنت ( ، بجهة : السادات وتورٌدات المماوالت) فٌماعدا المالبس العسكرٌه وخدم

 فتحى دمحم السٌد

عن ورشه نجاره  25146برلم  21211224، لٌد فى  15111.111احمد دمحم ابراهٌم الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /ٌاسر ابراهٌم شفٌك

عن تصنٌع  25151برلم  21211224، لٌد فى  111111.111س عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد رزق الٌا -  88

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه  66وحده -الشكمانات واجزائها للسٌارات بدون تصنٌع علب العامل الحفاز ، بجهة : السادات 

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن /عماد رزق الٌاس عوض هللا

عن مكتب  25164برلم  21211226، لٌد فى  51111.111كمال طارق توفٌك دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

بسوق محور خدمات  12محل رلم -تورٌدات كهربائٌه ( ، بجهة : السادات  -سباكه -ا كتابٌه -منظفات -تورٌدات )مستلزمات طبٌه 

 ن/ احمد سمٌر صبحً عبد المطلبالحً الثانً المنطمه السكنٌه الثانٌه بمل

عن  14122برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ماجد عبدالمنصف عبدالخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

محور خدمات الحى  25لطعه رلم 11تصنٌع عجائن ومخبوزات وحلوٌات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 14122بدالمنصف عبدالخالك دمحم بغرض نشاط مكتبه ولٌدبرلم الثانى بملن /ماجد ع

عن  14122برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ماجد عبدالمنصف عبدالخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

لن /هوٌده مجمع الصناعات الصغٌره المطورٌن بم 231تصنٌع عجائن ومخبوزات وحلوٌات ، بجهة : السادات وحده رلم 

 عبدالمتعال احمد الشٌن

عن ورشة  24842برلم  21211213، لٌد فى  31111.111احمد عزت عبدالعلٌم العلوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 المنطمة الصناعٌة الرابعه بملن / دمحم عزت عبدالعلٌم العلوى 66مٌكانٌكا ، بجهة : السادات الكائن رلم لطعه ارض رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

برلم  21211215، لٌد فى  1111111.111د الحمٌد مشحوت عبد الحمٌد سراج الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عب -  23

 عن مصنع مالبس جاهزه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سرس اللٌان شارع داود بملن /امٌر دمحم سعد اٌوب 15111

برلم  21211215، لٌد فى  1111111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الحمٌد مشحوت عبد الحمٌد سراج الدٌن  ،  -  24

عن مصنع مالبس جاهزه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان سكه الجزائر بملن  15111

 نوفم15111ولٌد برلم  2114/11/11/حسن مشحوت  سراج الدٌن نشاطه /مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

عن بماله ، بجهة :  24211برلم  21211216، لٌد فى  11111.111امل سعٌد محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن ماجده احمد دمحم دبدوب و امال محمود دمحم ابراهٌم مغربً-سوق المنطمه السكنٌه االول6ًمحل-السادات

عن مطعم  24233برلم  21211211، لٌد فى  21111.111س ماله ،  رضا مغاورى بٌومى حجازى  ، تاجر فرد ، رأ -  26

 بملن /عبدالمنجى دمحم باظه-م منوف -فول وطعمٌه ، بجهة : دملٌج 

عن خدمات  24234برلم  21211211، لٌد فى  21111.111لٌلى السٌد لطب سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن / دمحم عبدالونٌس عبدالمنعم البسٌونى -وف م . من -واكسسوار محمول ، بجهة : صنصفط 

عن  24241برلم  21211211، لٌد فى  41111.111عبدهللا مشحوت عبدهللا الشرمباصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 بملن / مشحوت عبدهللا عبدالغفار الشرمباصى -دمحم امبابى  -م . السادات  -سوبر ماركت ، بجهة : كفرداود 

عن بٌع سمن مشوى  24266برلم  21211213، لٌد فى  1111.111احمد نبوى سالم كٌوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن / دمحم نجٌب دمحم صالح -حارة زغلول  -، بجهة : منوف 

بماله ، بجهة : عن  24221برلم  21211214، لٌد فى  51111.111دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 فٌشا الكبري بملن/مركز شباب فٌشا الكبري

عن تصنٌع  23411برلم  21211212، لٌد فى  31111.111عمرو ممدوح جمال خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ممدوح جمال بملن /عبدالرحمن-ب المنطمه الصناعٌه الثالثه  1/  11ابواب وشبابٌن واسوار من الكرٌتال ، بجهة : السادات 

عن تصنٌع  23411برلم  21211212، لٌد فى  31111.111عمرو ممدوح جمال خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

ب المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن  1/ 11ابواب وشبابٌن واسوار من الكرٌتال ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه 

 23411ورٌد الحدٌد التجارى والتورٌدات العمومٌه )الحدٌد المشغول (ولٌد برلم /عبدالرحمن دمحم فرج جمال خاطر بغرض نشاط ت

 منوف

عن  25124برلم  21211221، لٌد فى  11111.111عبد الرحمن عبد الهادى احمد اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

كفر داود بملن /عبد -ورٌد العماله ( ، بجهة : السادات مكتب تورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات الكمبٌوتر واالنترنت وت

 الباسط عبد الهادى احمد اللٌثى

عن بٌع  24218برلم  21211216، لٌد فى  51111.111احمدعبدالمجٌد عبدالجٌد اللبنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

بمللن /ماجد -ارجى محور المركزى بمول الزهور علوى خ1ارضى ج 2وتجاره المالبس الجاهزه ، بجهة : السادات محل رلم ج 

 لطفى زكى عبدالمالن

عن حظٌره  24862برلم  21211212، لٌد فى  51111.111اسالم عبد الناصر السٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن / عبد الناصر السٌد خلٌل-مواشى ، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن ورشة  24845برلم  21211213، لٌد فى  21111.111كات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو دمحم فتح هللا بر -  116

 نجارة ، بجهة : سرس اللٌان شارع عزت بملن /  دمحم فتح هللا بركات

عن  24863برلم  21211212، لٌد فى  15111.111كرٌم ابراهٌم دمحم عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بملن / ابراهٌم دمحم عبداللطٌف -م . السادات  -ل زراعٌة ، بجهة : االخماس تورٌدات محاصٌ

عن بٌع  24825برلم  21211215، لٌد فى  21111.111مصطفى ربٌع عبد هللا ابو سٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 كاوتش وبطارٌات ، بجهة : سدود بملن /دمحم عبد المؤمن الهنداوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن مكتب  24244برلم  21211211، لٌد فى  11111.111احمد حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء شرٌف  -  112

 بملن / مصطفى محمود المارح -ش داٌر الناحٌة  -خدمات محمول ، بجهة : منوف 

ات عن تورٌد 24258برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ستٌره دمحم على الشوٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 المنطمه التاسعه بملن /احمد على على الطوٌل 242لطعه  2شمه -بالستٌن ومستلزمات ري ، بجهة : السادات 

عن  24242برلم  21211211، لٌد فى  511111.111عاطف عبد العظٌم حسن مدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 36والفمره 12تر واالنترنت (واستٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعهتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات الكمبٌو

السكنٌه الرابعه والعشرون بملن /شٌرٌن 411لطعه 2شمه -(وذلن فى حدود ما تمره التعلٌمات ، بجهة : السادات 6من المجموعه 

 عبد المعطى دمحم هٌكل

عن  24264برلم  21211213، لٌد فى  111111.111احمد وحٌد السٌد شحاته مدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

بملن /زكٌه دمحم دمحم  15المنطمه السكنٌه  541دور ارضى عماره  1شمه -تجاره خامات ومنتجات البالستٌن ، بجهة : السادات 

 رضوان

عن حظٌره  24246برلم  21211216، لٌد فى  51111.111سامٌه فتحى حداد الساروخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بملن /صالح محمود غنٌم-غمرٌن -لتجاره المواشى ، بجهة : منوف 

عن مكتبه )فٌما  24221برلم  21211214، لٌد فى  11111.111طارق احمد احمد حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 عدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : منشاه سلطان بملن /سمٌر دمحم نبٌل

عن توزٌع  25113برلم  21211212، لٌد فى  5111.111 علً جاد المولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ممدوح دمحم -  115

 بملن عبد العزٌزعبد الحمٌد دمحم الجزاره -شارع السرساوٌه-وتجاره مستحضرات تجمٌل ، بجهة : سرس اللٌان

عن بٌع  25114برلم  21211218لٌد فى ،  51111.111رمضان صابر سالمه البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بملن / ولٌد معوض صالح المعداوى -عزبة السرجانى  -اعالف ، بجهة : منوف 

عن  25141برلم  21211224، لٌد فى  25111.111حسن عدلى عبد الستار عبد الموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 تجارى المنطمه العاشره بملن /فارس عبد العزٌز بدوى 2 لطعه رلم 13محل -مماوالت عمومٌه ، بجهة : السادات 

عن بٌع احذٌه  25145برلم  21211224، لٌد فى  15111.111عال دمحم عبد الرازق عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ، بجهة : صنصفط بملن /ابراهٌم محمود محجوب اسماعٌل

عن تغلٌف وتعبئه  25156برلم  21211225، لٌد فى  21111.111س ماله ،  مها عبد هللا طه الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأ -  112

 المنطمه السكنٌه الرابعه بملن /دمحم عماد الدٌن دٌاب 32عماره  3شمه -مواد غذائٌه ، بجهة : السادات 

عن  25144برلم  21211224، لٌد فى  11111.111نهً حسن عبد الحمٌد علً نشناش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بالسوق التجاري بالمنطمه السكنٌه الخامسه بملن / دمحم حسن شندي دمحم26كافتٌرٌا ، بجهة : السادات محل رلم 

عن مكتبه  25148برلم  21211224، لٌد فى  11111.111هاجر دمحم عبدالعزٌز الشاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بملن /جمعٌه تنمٌه المجتمع بدبركى-ة : دبركى م منوف وخردوات فٌماعدا تصوٌر المستندات ، بجه

عن بٌع اعالف ،  24881برلم  21211214، لٌد فى  11111.111احمد دمحم عبدالحلٌم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بملن / دمحم عبدالحلٌم على  بدر -م . منوف  -بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن بٌع نظارات ،  24861برلم  21211212، لٌد فى  1111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرم عبدهللا عٌسى نصر  ،  -  123

 بملن /وائل دمحم شبل عباس-بجهة : سرس اللٌان شارع بورسعٌد 

عن كساره  24826برلم  21211215، لٌد فى  31111.111اٌمن عرفه حسن الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ر داود بملن /حسن عرفه حسن الجزٌرىبالستٌن ، بجهة : كف

عن تورٌدات  24215برلم  21211212، لٌد فى  25111.111نزار كمال رزق النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 انبملن / فتحى دمحم السٌد سلٌم -المنطمه التاسعه  - 16لطعه  - 1شمه  -المبٌدات واالسمدة والمخصبات الزراعٌة ، بجهة : السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن  24244برلم  21211211، لٌد فى  15111.111اٌمن عاطف عبدالحمٌد السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بملن / اسماعٌل دمحم على الماضى -كوبرى المرور  -بماله ، بجهة : سرس اللٌان 

اعٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى حامد دمحم مصطفى الشنوانى)الشنوانى لتجاره االسمده والمبٌدات الزر -  124

ب مول 11عن تجاره االسمده والمبٌدات الزراعٌه ، بجهة : السادات مكتب  24248برلم  21211211، لٌد فى  51111.111

 بملن /خالد دمحم عبدالغنى الشال-11الجامعه السكنٌه 

عن بماله ،  24238برلم  21211211، لٌد فى  15111.111ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 بملن /ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى-م منوف -بجهة : زاوٌه رازٌن 

عن  24261برلم  21211212، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالرحمن سٌد احمد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لن /عبدالرحمن سٌد احمد دمحم رجببم-م منوف -حظٌره مواشى )لبٌع اللبن ( ، بجهة : بهواش 

عن حداد  24244برلم  21211216، لٌد فى  35111.111امٌر دمحم شبل احمد السواق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش الكنٌسه بملن /دمحم شبل احمد السواق-كرٌتال ، بجهة : منوف

 12854برلم  21211214، لٌد فى  21111.111مصطفى عبدالستار مصطفى عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

بملن /  - 14المنطمة  -مول دار مصر  -ب  115محل رلم  -عن بٌع مستحضرات تجمٌل ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

 شٌماء سعٌد دمحم

 12854برلم  21211214، لٌد فى  21111.111طفى عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالستار مص -  132

 بملن / اٌمان كامل على عبدالوهاب -مول دار مصر  -ب  118محل رلم  -عن بٌع مستحضرات تجمٌل ، بجهة : السادات 

عن اعالف ،  25114برلم  21211212، لٌد فى  51111.111فتحً سالم حامد المعاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 بجهة : منوف شارع ترعه الحشاشه بملن/ فتحً سالم حامد المعاز

عن تدوٌر  25121برلم  21211221، لٌد فى  21111.111بٌشوى رشدى سلٌمان برسوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

بملن /بٌشوى رشدى سلٌمان -شباب امتداد الصناعٌه الخامسه مرحله ثانٌه ورش ال 42لطعه رلم -لدائن بالستٌن ، بجهة : السادات 

 برسوم

عن حظٌره مواشى  25131برلم  21211223، لٌد فى  51111.111رضا فرج دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 حالبه)لبٌع اللبن ( ، بجهة : طمالى بملن /فرج دمحم عبد العال فرج

عن بماله ، بجهة  25144برلم  21211224، لٌد فى  15111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   تامر مصطفً دمحم حمد  ، -  136

 منوف بملن / مختار فتحً دمحم الفٌشاوي -م-: زاوٌه رازٌن 

عن تسوٌك  25132برلم  21211224، لٌد فى  111111.111اٌمن دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 المنطمه الثامنه بملن /اٌمان عبد المطلب جادو 28عماره  3شمه -على التراخٌص االزمه ( ، بجهة : السادات  عمارى )بعد الحصول

عن كاوتش ،  25151برلم  21211225، لٌد فى  42111.111حسن دمحم حسن الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 بجهة : جزى بملن /هناء بسٌونى الهمالى

عن مكتب  25161برلم  21211226، لٌد فى  111111.111د عبدالواحد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عما -  132

 بملن /عماد عبدالواحد سلٌمان-شارع دمحم فرٌد -مماوالت ، بجهة : منوف 

عن محل  25146برلم  21211224، لٌد فى  21111.111محمود شاكر احمد خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش بورسعٌد بملن /ناصر عبد العظٌم عطا هللا-مالبس )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منوف 

عن مكتب نمل مواد  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

ه السادات كفر داود الطرٌك االللٌمى بملن عبدالرازق عبدالهادى عبدالحفٌظ بترولٌه ، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌ

ولٌد برلم   2141وتم اٌداعه برلم  6من المجموعه 36والفمره 12بغرض مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 منوف2241تابع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن مكتب نمل مواد  2241برلم  21211215فى ، لٌد  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 عزبه الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم الكردى-بترولٌه ، بجهة : كفر داود 

عن مكتب نمل مواد  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

ولٌد برلم  2114/12/11فر داود/ بملكه نشاطه محطه خدمه وتموٌن سٌارات افتتح فى بترولٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه ك

 منوف 2241

عن  24854برلم  21211212، لٌد فى  311111.111دمحم رشاد عبداللطٌف دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 رضوان بملن / رضوان محمود -الخطاطبة  -حظٌرة مواشى ، بجهة : السادات 

عن مكتب نمل مواد  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

بترولٌه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر داود مركز السادات بملن الطالب بغرض توكٌل شركة طاله لتسوٌك امنتجات 

 منوف 2241البترولٌه ولٌد برلم تابع 

عن مكتب نمل مواد  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم نشاطه /مكتب مماوالت نمل -بترولٌه ، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 فمنو 2121/2/5افتتح فى 

عن مكتب نمل مواد  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد ٌوسف دمحم المنوفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم نشاطه /مكتب مماوالت نمل -بترولٌه ، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 منوف 2121/2/5افتتح فى 

عن  24854برلم  21211212، لٌد فى  311111.111دمحم رشاد عبداللطٌف دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 - 2118/  1/  24افتتح فى  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -ش عمر بكٌر  24 -حظٌرة مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة 

386126 

عن مكتب  24858برلم  21211212، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حسن عبدهللا ابوعٌسى  ،  -  142

 بملن / اٌمن ابوزٌد دمحم دٌاب - 14المنطمه  -مول دار مصر  -أ   213مكتب  -هندسى ، بجهة : السادات 

عن تجارة  24865برلم  21211213، لٌد فى  31111.111دمحم سعٌد عوض الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن / عزه مصطفى محمود زاٌد -بجوار الصعٌدى  -ش عٌسى هاشم  -أحبال ومماطف ومشمعات بالستٌن ، بجهة : منوف 

عن تجاره دراجات  24882برلم  21211214، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد على مدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن /احمد السٌد على مدٌن-م منوف -نارٌه ، بجهة : العامره 

عن تجاره  24212برلم  21211212، لٌد فى  51111.111اٌه صالح فوزى الكورانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 شارع الشهٌد هشام لندٌل بملن /سعٌد سعٌد الشبراوى-موبٌلٌات ، بجهة : سرس اللٌان 

عن  24254برلم  21211212، لٌد فى  11111.111د ، رأس ماله ،  ابراهٌم اشرف عبداللطٌف الكالف  ، تاجر فر -  153

 كهربائى سٌارات ، بجهة : منوف ش رٌحان بملن /طارق نبٌل لشطه وعاطف دمحم  حامد

عن بماله ، بجهة :  24244برلم  21211213، لٌد فى  12111.111سما ربٌع حسٌن جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 لن /فرٌده دمحم عونبم-جزى م منوف 

عن  24282برلم  21211214، لٌد فى  11111.111محمود حمٌده مختار ابو رٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بملن / دمحم وابراهٌم عبدالعال ابراهٌم الزهار -م . منوف  -ماكوالت ، بجهة : دملٌج 

عن بمالة ،  24288برلم  21211214، لٌد فى  12111.111ماله ،  دٌنا دمحم ابراهٌم دمحم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس  -  156

 بملن / مطراوى عبدالمجٌد مطراوى -م . منوف  -بجهة : طمالى 

عن سوبر  25113برلم  21211218، لٌد فى  5111.111وائل دمحم عبدالعزٌز المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 بملن /عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز المالكى-جسر الباجورٌه -الكوم االحمر -ماركت ، بجهة : منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن  25126برلم  21211221، لٌد فى  11111.111محمود مهنا عبدالنبى دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 بملن /منصور ناجى عبدالنبى دمحم-كفر داود -مماوالت عمومٌه ، بجهة : السادات 

عن نمل  25122برلم  21211221، لٌد فى  111111.111ظٌم ابراهٌم سنبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نصر عبدالع -  152

 -المنطمة الخامسة  - 454لطعه  -وتورٌد ) فٌما عدا تورٌدات العماله وخدمات االنترنت والمالبس العسكرٌة ( ، بجهة : السادات 

 بملن / امٌنه ربٌع السد الشرٌف

عن  25132برلم  21211223، لٌد فى  11111.111نجالء كامل سعد محمود المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

داخل نادى المنطمه الثامنه بملن /رفٌك دمحم دمحم -صاله جٌم سمنه ونحافه )بعد الحصول على التراخٌص االزمه( ، بجهة : السادات 

 الماضى

عن تجارة  25154برلم  21211225، لٌد فى  111111.111ٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد عبده عطٌه السع -  161

بملن / عادل جعفر دمحم  -منطمة الورش  - 6121لطعه  - 4محل رلم  -ادوات صحٌة ومستلزمات المصانع ، بجهة : السادات 

 ٌوسف

عن ورشه  25164برلم  21211226، لٌد فى  4111.111سامً عبد العال دمحم ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بملن / عبد الفتاح دمحم الزهار -نجاره ، بجهة : بهواش 

عن كافٌترٌا )بعد  25141برلم  21211226، لٌد فى  211111.111دمحم دمحم المهدى الغول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

طرٌك برهٌم بملن /مجدى عبد العاطى ابو العال -( ، بجهة : منوف الحصول على التراخٌص االزمه وفٌما عدا خدمات االنترنت

 فاضل

عن  24214برلم  21211216، لٌد فى  51111.111دمحم عاطف عبد المحسن الفرماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 اعٌل هرٌديبملن /محمود نجاح اسم-الصناعٌه الخامسه 41وحده رلم -خراطه وتشغٌل معادن ، بجهة : السادات 

عن  24885برلم  21211214، لٌد فى  111111.111دمحم سمٌر حسن عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 بملن / عبدالعزٌز محمود عاٌش نصر -شارع الصوامع  -مطحن بن ، بجهة : منوف 

عن حظٌره  24216برلم  21211216ٌد فى ، ل 111111.111صابر عامر عبدهللا السنٌتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بملن خالد عامر عبد هللا-مركز منوف -لتجاره المواشً ، بجهة : صنصفط 

عن  24841برلم  21211213، لٌد فى  11111.111اسماعٌل عبد الوارث زكى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لىصٌانه موبٌل ، بجهة : تتا بملن /محمود سالم دمحم الخو

عن مصنع  24821برلم  21211215، لٌد فى  51111.111سامٌه محمود سلٌمان فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

بالمنطمه الصناعٌه محور الصناعٌه السابعه بملن /سامٌه محمود سلٌمان  213لطعه رلم -حلوٌات وبسكوٌت ساده ، بجهة : السادات 

 فوده

عن بٌع  24828برلم  21211215، لٌد فى  21111.111الزهار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سعٌد عبد الهادى  -  162

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : دملٌج بملن /محمود عبد الرحمن الشرلاوى

عن بٌع ادوات  24211برلم  21211215، لٌد فى  51111.111دالٌا مجدى دمحم الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ، بجهة : سروهٌت بملن / مجدى دمحم ابراهٌم الشرٌفمنزلٌه 

عن كوافٌر  24222برلم  21211211، لٌد فى  12111.111فاطمه دمحم فرج السامونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 حرٌمى ، بجهة : زاوٌه رزٌن بملن /كرم فتحى حسن

عن ورشه مٌكانٌكى  24242برلم  21211211، لٌد فى  21111.111دمحم احمد دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 بملن /دمحم نبٌل دمحم بسه-موتوسٌكالت ، بجهة : زاوٌه رازٌن م منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن تورٌدات  24252برلم  21211212، لٌد فى  111111.111دمحم بدٌع دمحم سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

مالبس العسكرٌه والعماله (وتجاره مواد البناء ومستلزمات المصانع ولطع الغٌار ، بجهة : عمومٌه )فٌماعدا خدمات االنترنت وال

 بملن /حسن على حسٌن- 8شارع بن سٌنا المنطمه السكنٌه 6 -2شمه -السادات 

عن حظٌره  24225برلم  21211213، لٌد فى  51111.111ابراهٌم سعد مصطفى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بملن /دمحم عبدالعظٌم دمحم خالد-حوض الملمه الغربٌه -واشى وتجارتها ، بجهة : سرس اللٌان م

عن حظٌره  24225برلم  21211213، لٌد فى  51111.111ابراهٌم سعد مصطفى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

لخطاب بملن /اسامه سعد مصطفى جعفر بغرض ش عمر بن ا-مواشى وتجارتها ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان 

 منوف24225ولٌدبرلم 2121/ 2/ 2نشاط جزاره وافتتح فى 

عن مكتب  24242برلم  21211213، لٌد فى  11111.111ولٌد احمد على ابراهٌم مغربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

العسكرٌه وخدمات االنترنت وتورٌد العماله(ومماوالت ، بجهة  مخلفات مصانع (وتورٌدات )فٌما عدا المالبس-خدمات بٌئٌه )نظافه 

 سوق المنطمه الرابعه بملن /محمود دمحم محمود الخولى26-: السادات 

عن مطعم ،  24245برلم  21211212، لٌد فى  21111.111سمٌر عبد الفتاح دمحم محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 سكنٌه الثامنه /بملن/سمٌر عبد الفتاح دمحم محرمبسوق ال 34محل-بجهة : السادات

عن اٌس كرٌم  24225برلم  21211218، لٌد فى  11111.111فرٌده حسن دمحم الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 بملن / سعد حسٌن احمد -بجوار جامع مهنا  -جمله ولطاعى وحلوٌات ، بجهة : منوف 

عن تجاره  15226برلم  21211212، لٌد فى  51111.111زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم دمحم اسماعٌل -  142

 جسر المشروع الشرلى بملن /سعٌد ابراهٌم على الشال-اسمده وسوبر فوسفات ، بجهة : سرس اللٌان 

عن تجاره  15226برلم  21211212، لٌد فى  51111.111احمد دمحم دمحم اسماعٌل زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

بملن محمود عبد الحمٌد محمود نشاطه/ -سكه المناطر -اسمده وسوبر فوسفات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه سرس اللٌان 

 15226ولٌد برلم  2115/6/18تجارة المبٌدات والمخصبات الزراعٌه والتماوى افتتح فى 

برلم  21211221، لٌد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   نورالدٌن مصطفى عبدالعظٌم احمد سرحان  ، -  181

مجمع  5عنبر رلم  243،268وحده رلم -عن تصنٌع خراطٌم رى ومستلزمات رى للنفس والغٌر ، بجهة : السادات  25123

 بملن /هانى دمحم سمٌر عبداللطٌف-الصناعٌه الرابعه 

عن مخبز بلدى ،  25112برلم  21211218، لٌد فى  51111.111ماله ،  شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس  -  182

 بملن / تامر كمال صالح -سوق المنطمه الثانٌة عشر  -  28محل رلم  -بجهة : السادات 

عن مكتب  25158برلم  21211226، لٌد فى  5111.111احمد ماهر دمحم ٌوسف البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 م . منوف  بملن / عبدالمتجلى احمد عبدالمتجلى -اخلٌة ونمل عمال ، بجهة : تتا رحالت د

عن تصنٌع الواح  12215برلم  21211226، لٌد فى  5111.111نجوى فرٌد ابراهٌم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن بملن  مجمع الصناعات 132وحده رلم -خشب كونتر عادٌه ومغطاه بمشره ، بجهة : السادات 

 /نجوى فرٌد ابراهٌم حنا

عن تصنٌع الواح  12215برلم  21211226، لٌد فى  5111.111نجوى فرٌد ابراهٌم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

اهٌم احمد سٌد احمد نشاطه بٌع بملن /ابر-شارع الرحمه -خشب كونتر عادٌه ومغطاه بمشره ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه منوف 

 منوف  12215ولٌد برلم  2114/8/14خشب ممشره افتتح فى 

عن كهربائى  24214برلم  21211212، لٌد فى  11111.111انسان على احمد االشمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 سٌارات ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /رضا نوح الشهالى

عن تجاره  24884برلم  21211214، لٌد فى  111111.111ى السٌد حبٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حشمت دمحم عل -  184

شارع ابن سٌنا  31نموذج  2بالدور الثانى عماره  3شمه -خامات ومنتجات البالستٌن والتخلٌص الجمركى ، بجهة : السادات 

 بملن /محمود راضى عبد السٌد مناع-المنطمه السكنٌه الثامنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن بٌع  24212برلم  21211215، لٌد فى  31111.111طلعت شفٌك عبدالهادى غنٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 بملن /بملن /محمود فتحى عبداللطٌف طوطح-م منوف -اعالف ، بجهة : غمرٌن 

عن محل بٌع  24861برلم  21211212، لٌد فى  21111.111دمحم نبٌل احمد المخرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 امام الجمعٌه الزراعٌه بملن /محسن عبد الستار عبد الرحٌم-شارع بورسعٌد -مراتب اسفنج ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مكتب  24866برلم  21211213، لٌد فى  31111.111رأس ماله ،  خالد عبد هللا دمحم على جمعه  ، تاجر فرد ،  -  121

 مماوالت فٌما عدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : تتا بملن /صباح عبد الحمٌد معوض مدٌن

 عن 24881برلم  21211214، لٌد فى  51111.111امٌره خضرجى عبد الرسول ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 حظٌره مواشى ، بجهة : كفر فٌشا بملن /خضرجى عبد الرسول ٌاسٌن

عن  24214برلم  21211216، لٌد فى  15111.111فاطمه الشحات ابراهٌم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بملن /الشحات ابراهٌم الصعٌدى-منوف -مكتبه فٌماعدا تصوٌر مستندات ، بجهة : شبشٌر طمالى 

عن مطبعه  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111مراد عمر عبد المجٌد غراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

)فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

رلم  2112/1/21ى المال نشاطه /تشغٌل زجاج ومراٌا وبٌع زجاج افتتح فى منوف شارع االعدادٌه الحدٌثه بملن /عالء الدٌن حلم

 منوف 2241لٌد 

عن مطبعه  2241برلم  21211215، لٌد فى  5111.111مراد عمر عبد المجٌد غراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

شارع دروٌش عبد -المصاحف ( ، بجهة : منوف )فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه و

 هللا بملن /عاطف دمحم ابراهٌم نوٌر

عن مصنع  24251برلم  21211212، لٌد فى  21111.111احمد دمحم دمحم ابو غربٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 بو غربٌهشارع بورسعٌد بملن /دمحم دمحم عبد الحمٌد ا-مواسٌر بالستٌن ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مكتب هندسى  24262برلم  21211213، لٌد فى  2111.111فهمى عادل دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

بملن / مختار  -محور خدمات الحى الثانى  - 12عمار رلم  -بالدور الثانى علوى  - 3مكتب رلم  -ومماوالت ، بجهة : السادات 

 دمحم دمحم جاد

عن ورشة  24226برلم  21211218، لٌد فى  11111.111حمود حافظ عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماسم م -  124

 بملن / دمحم سعد مكور -مركز منوف  -من شارع الشامى  -فرم اخشاب ، بجهة : عزبة السلخانة 

عن مكتب  25136برلم  21211224، لٌد فى  11111.111الهام دمحم محمود العشماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل العمال ، بجهة : منوف شارع البغدادي بملن / لدري عبد الحمٌد الجندي

عن فرز  18244برلم  21211224، لٌد فى  51111.111دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 المنطمه الصناعٌه السادسه بملن / دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن 6242ات لطعهوتجهٌز وتعبئه موالح ، بجهة : الساد

عن فرز  18244برلم  21211224، لٌد فى  51111.111دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

منطمه الصناعٌه السابعه بملن/ دمحم عبد الغنً عبد ال 4163وتجهٌز وتعبئه موالح ، بجهة : له محل رئٌس بناحٌه السادات لطعه رلم

الحمٌد حسٌن وكٌال عن امجد جابر احمد عالم وكٌال عن دمحم سٌد زٌنهم محمود  بغرض نشاط عبوات بالستٌن ولٌد برلم 

 منوف18244

عن  25135لم بر 21211224، لٌد فى  11111.111عصام عبدالحمٌد المغربى  صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بملن / ابراهٌم على ابراهٌم -عزبة الخمسٌن  -بٌع زٌوت ، بجهة : منوف 

عن مكتب  25161برلم  21211226، لٌد فى  5111.111ٌوسف عبدالغفار على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسٌدبملن /احمد مبرون ا-م منوف -رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : دملٌج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 25168برلم  21211226، لٌد فى  25111.111دمحم فوزى محمود عبدالممصود خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

بملن / وائل فوزى  -المنطمة االولى  -  5عمارة   - 1شمة  -عن مكتب تورٌدات مواد بناء ومماوالت عمومٌة ، بجهة : السادات 

 محمود عبدالممصود خضر

عن  24842برلم  21211213، لٌد فى  25111.111عبدالحمٌد دمحم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  214

 بملن /صفاء  صابر متولى عواض-كهربائى سٌارات ، بجهة : عزبه المشال م منوف 

عن  24854برلم  21211212، لٌد فى  61111.111دمحم عبد الفتاح عبد العظٌم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مشغل مالبس )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كمشوش بملن /ولٌد عادل عفٌفى كساب

عن تصنٌع ورق  24841برلم  21211213، لٌد فى  111111.111امل احمد مهنى اصٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه -واالنترنت ( ، بجهة : السادات كرتون وتورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه والكمبٌوتر 

 الصناعٌه الرابعه بملن /هشام سامى عبد الخالك عبد الفتاح

برلم  21211215، لٌد فى  111111.111سالى سامى عبد الخالك عبد الفتاح الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

مجمع الصناعات -)فٌما عدا المالبس العسكرٌه والكمبٌوتر ( ، بجهة : السادات عن تصنٌع ورق كرتون وتورٌدات  24821

 الصغٌره المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /هشام دمحم عبد الخالك

عن اسمده  24214برلم  21211216، لٌد فى  11111.111رباب رضا مهدى الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 بملن /دمحم سعٌد دمحم-ه رازٌن م منوف ومبٌدات ، بجهة : زاوٌ

عن استٌراد  24212برلم  21211216، لٌد فى  511111.111سعٌد محمود فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

ن بمل-السادات -( ا3سوق المنطمه الثالثه )16، بجهة : السادات وحده  6من المجموعه  36والفمره 12وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 /احمد مجدى عبدالعزٌز زغلول

 24235برلم  21211211، لٌد فى  21111.111شبل عبد الحمٌد عبد الصادق خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن بٌع خضار وفاكهه ، بجهة : سدود بملن /احمد احمد عبد المؤمن الجندى

عن صٌدلٌه ،  24822برلم  21211215، لٌد فى  51111.111،  احمد ابراهٌم دمحم بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  211

 بملن /نبٌل فهٌم صالح السبكى-بجهة : الطرانه السادات 

عن  24245برلم  21211211، لٌد فى  21111.111عبدالستار جمال دمحم على شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

مكتب  -مات االنترنت وتورٌدات العمالة ( ومماوالت عامة ، بجهة : السادات تورٌدات عمومٌة ) فٌماعدا المالبس العسكرٌة وخد

 بملن / دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد -مول دار مصر  -أ   222

عن بٌع  24232برلم  21211211، لٌد فى  11111.111امانً سٌد احمد اسماعٌل حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 شارع الجمهورٌه بملن/ حماده دمحم عبد الرسول-ٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سرس اللٌان وتجاره المالبس الجاهزه )ف

عن مكتب  24241برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دعاء فكرى فاٌز حربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 - 8مكتب رلم  -والمالبس العسكرٌة ( ، بجهة : السادات مماوالت وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا تورٌدات عماله وخدمات االنترنت 

 بملن / اسامه عبدهللا عبدالرحمن على -محور خدمات الحى الثانى  - 3لطعه 

عن تورٌد  24285برلم  21211214، لٌد فى  251111.111مصطفى دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

ورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه والكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : الخطاطبه المحطه بملن وتركٌب وتجمٌع ماكٌنات صناعٌه وت

 /فرج عٌد فرج مبرون

عن مركز  25111برلم  21211218، لٌد فى  11111.111احمد دمحم احمد العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

بملن -شارع االربعٌن -ل على التراخٌص الالزمه ، بجهة : سرس اللٌان كمبٌوتر وخدمات فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصو

 /جمعٌه الخدمات االجتماعٌه بسرس اللٌان

عن بمالة ،  25121برلم  21211221، لٌد فى  1111.111دمحم صبحى عبدالواحد زرٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بملن / فاطمه عبدالحمٌد عبدالسمٌع -شارع الشهٌد حافظ الخٌاط  -بجهة : سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن تصنٌع لوحات  16368برلم  21211221، لٌد فى  111111.111دمحم كرٌم دمحم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

وممٌد برلم  -بملن / ابراهٌم سٌد ابراهٌم  -المنطمه العشرون  - 843لطعه رلم  -كهربائٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

 2115/  11/  24منوف فى  16368

عن تصنٌع لوحات  16368برلم  21211221، لٌد فى  111111.111دمحم كرٌم دمحم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن / عادل جعفر دمحم ٌوسف -المنطمه الصناعٌة السادسة  - 6121لطعه  - 2محل رلم  -كهربائٌة ، بجهة : السادات 

للمماوالت والتورٌدات العمومٌه وتاجٌر المعدات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سعد مسعود طالب الساعدى )الساعدى -  221

عن مكتب مماوالت وتورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ومجاالت  25131برلم  21211223، لٌد فى  151111.111

 لن /دمحم عواد ابو المجدالمنطمه السابعه بم 115لطعه رلم  1شمه رلم -االنترنت (وتاجٌر معدات ، بجهة : السادات 

عن  25138برلم  21211224، لٌد فى  15111.111احمد مصطفى عبدالسٌد طه بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن / عادل خلٌل عبدالهادى خلٌل -ٌافطة الخطاطبه المحطه  -تجارة أسمده ومبٌدات زراعٌه وأسمده ورلٌه ، بجهة : السادات 

عن مكتب  24862برلم  21211213، لٌد فى  11111.111 عبد الحمٌد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى دمحم -  222

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبرا بلوله بملن /احمد دمحم على رجب

 24856برلم  21211212، لٌد فى  11111.111احالم دمحم حلمى اسماعٌل عثمان خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 عن تجاره مالبس جاهزه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منشٌه الخطاطبه بملن /دمحم حمدى فؤاد دمحم ابراهٌم

عن  24221برلم  21211212، لٌد فى  11111.111كرٌم عبدالصبور عبدالغنى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بملن /ولٌد عبدالجٌد عبداللطٌف الشامى-كرٌه ، بجهة : صنصفط م منوف مالبس فٌما عدا المالبس العس

عن بماله ،  24231برلم  21211211، لٌد فى  21111.111دمحم عبد هللا الشندى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /عبد هللا احمد حمزه

عن حضانه اطفال  24236برلم  21211211، لٌد فى  41111.111رد ، رأس ماله ،  فاتن دمحم سعٌد زهران  ، تاجر ف -  226

 بملن /اشرف عبدالعظٌم عبدالغنى الطباخ-شارع االشمونى خلف مجلس مدٌنه سرس اللٌان-، بجهة : سرس اللٌان 

عن ورشه  24265 برلم 21211213، لٌد فى  11111.111احمد صبحى دمحم الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بملن/امٌنه محمود الدعوشى-م منوف -حداده ، بجهة : منشأه سلطان 

عن مماوالت عمومٌه  24242برلم  21211216، لٌد فى  51111.111دمحم عبدهللا دمحم لاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

مجمع الصناعات المنطمه  3، بجهة : السادات وحده رلم وتورٌدات فٌماعدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت والمالبس العسكرٌه 

 الصناعٌه الرابعه بملن /على احمد الجمال

عن ورشة  24222برلم  21211214، لٌد فى  451111.111ولٌد عبده متولى لمٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

بملن / ثروت  -راوى من طرٌك برهٌم ) الحصرى ( ش الدف -اعمال الحفر على االخشاب وتصنٌع االستٌكرات ، بجهة : منوف 

 مصطفى السٌد عاشور

عن بماله تموٌنٌه  25111برلم  21211218، لٌد فى  21111.111دمحم سعٌد معوض عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مول التاسعه بملن / سعٌد معوض محمود 14محل رلم -، بجهة : السادات 

عن تجاره  25116برلم  21211218، لٌد فى  11111.111 محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه محمود دمحم -  231

 بملن/ صبرى ابراهٌم عبداللطٌف-سوق المنطمه الحادٌه عشر  1مكتب رلم -وتورٌدات جمٌع الحبوب ، بجهة : السادات 

عن بمالة ،  25118برلم  21211218، لٌد فى  21111.111عطٌات دمحم عبدالعاطى بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 بملن / كرٌم مبرون معوض حامد -م . منوف  -بجهة : كفر بالمشط 

عن خدمات  25114برلم  21211212، لٌد فى  5111.111رضا صالح دمحم دمحم علٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 السوق التجارى السكنٌه االولى بملن /مهدى امٌن دمحم 25محل -ادات محمول )فٌما عدا الكمٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : الس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

برلم  21211226، لٌد فى  51111.111عبد المجٌد انصاري عبد المجٌد دمحم كساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

ب مرحله اولً بملن / عبد ورش الشبا 54عن خراطٌم مٌاه بالستٌن للري عادٌه وبالتنمٌط ، بجهة : السادات لطعه رلم  25163

 المجٌد انصاري عبد المجٌد دمحم كساب

عن  25141برلم  21211226، لٌد فى  11111.111صالح ٌوسف عبد العظٌم غلمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مكتب رحالت ، بجهة : بهواش بملن /عماد مشحوت طلبه ابو العٌنٌن

عن بٌع  24884برلم  21211214، لٌد فى  21111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود جبرٌل عبد السٌد مراد  ، -  236

 اعالف ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن / جبرٌل عبد السٌد مراد

عن  21813برلم  21211213، لٌد فى  111111.111عبدالعزٌز حلمى دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

بملن حلمى دمحم محمود منصوربغرض نشاط -بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سروهٌت م منوف ورشه مٌكانٌكا وتصنٌع اخشاب ، 

 منوف 21813بٌع اكسسوار محمول ولٌدبرلم 

عن  21813برلم  21211213، لٌد فى  111111.111عبدالعزٌز حلمى دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 بملن /احمد احمد دمحم دوٌدار-وهٌت م منوف ورشه مٌكانٌكا وتصنٌع اخشاب ، بجهة : سر

عن  24216برلم  21211212، لٌد فى  15111.111اٌناس حلمى عبدالممصود سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

بملن /كرٌمه عبداللطٌف -م منوف -كافٌترٌا )فٌماعدا خدمات االنترنت بعدالحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : شبرابلوله 

 محمود

عن  24216برلم  21211211، لٌد فى  211111.111صابر عامر عبد هللا السنٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 اعالف ، بجهة : صنصفط بملن /دمحم البكرى دمحم عبد المنعم

عن  24216م برل 21211211، لٌد فى  211111.111صابر عامر عبد هللا السنٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

اعالف ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه صنصفط م/منوف بملن /خالد عامر عبد هللا نشاطه /حظٌره لتجاره المواشى افتتح فى 

 منوف 24216ولٌد برلم  2121/2/5

 عن بٌع مالبس 24241برلم  21211211، لٌد فى  5111.111بٌشوى صابر عدلى شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 بملن / عبدالمعٌن عدلى شنوده ٌوسف -م . السادات  -جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : الخطاطبة المحطة 

عن بٌع لطع غٌار  24824برلم  21211215، لٌد فى  31111.111ولٌد لطب على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 بملن / السٌد احمد السٌد مصطفى -السادات  -الخطاطبه  -سٌارات ، بجهة : عزبة سلومه 

عن بٌع لطع غٌار  24824برلم  21211215، لٌد فى  31111.111ولٌد لطب على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

/  2/  15بتارٌخ  -بغرض مكتب رحالت  -م منشأة المناطر  -عزبة خٌرهللا  -سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة بنى سالمه 

 35623وممٌد برلم  - 2114

عن مكتب  24246برلم  21211211، لٌد فى  11111.111هدٌر دمحم مشحوت دمحم الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

بملن /احمد عبد -السوق التجارى المنطمه التاسعه  4مكتب رلم -تجاره اثاث معدنى وتجاره باب وشبان معدنى ، بجهة : السادات 

 لعزٌز دمحم دمحما

عن ادوات صحٌه ،  24254برلم  21211212، لٌد فى  21111.111سامى دمحم دمحم خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بملن /دمحم ابوبكر عبدالسمٌع-م منوف -بجهة : منشاه سلطان 

عن  24264برلم  21211213، لٌد فى  51111.111مصطفى سلٌمان السٌد الدهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

شارع عزت برهام -صٌانه واصالح اجهزه طبٌه وتورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه والكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : منوف 

 بملن /سمٌر على رزق عرفه

عن مكتبه )فٌما  24223برلم  21211214، لٌد فى  11111.111احمد زٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق انور  -  248

 عدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : منشاه سلطان بملن /سلٌمان عبد الحمٌد البنا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن بٌع  25112برلم  21211221، لٌد فى  5111.111دمحم عبدالفتاح ابوالعال عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 بملن /مروه جمعه عرابى كساب-م منوف -اعالف ، بجهة : زاوٌه رازٌن 

عن لاعه  13213برلم  21211224، لٌد فى  211111.111ذكى حسن حسن البهتٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

امتداد  -ٌص االزمه( ، بجهة : منوفافراح ونادى صحى ومطعم وكافٌترٌا) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخ

 شارع دمحم فرٌد امتداد جسر الفرعونٌه بملن /بثٌنه محمود فاضل

عن لاعه  13213برلم  21211224، لٌد فى  211111.111ذكى حسن حسن البهتٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

لحصول على التراخٌص االزمه( ، بجهة : له محل رئٌسى افراح ونادى صحى ومطعم وكافٌترٌا) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد ا

ولٌد برلم تابع  2113/2/22فى  1522شارع زٌدان بملن /السٌد ابراهٌم زٌدان نشاطه مالبس رٌاضٌه اودع برلم  1-بناحٌه منوف 

 منوف 13213

عن كشن ، بجهة  25143برلم  21211224، لٌد فى  11111.111ابراهٌم فتحى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 شارع الجٌش بملن /غرام صابر فهمى حسن-: منوف 

عن بٌع  25165برلم  21211226، لٌد فى  2111.111ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 وٌربملن / صفاء عبدالحمٌد حسن ن -شارع بور سعٌد  -ادوات منزلٌة ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مالبس  24211برلم  21211216، لٌد فى  12111.111صبحً ابو العال دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 بملن رضا دمحم البربري-مركز منوف-جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن لطع وجلى  24883برلم  21211214، لٌد فى  5111.111احمد دمحم احمد الشهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 رخام ، بجهة : منشاه سلطان بملن /دمحم حافظ حمزه

عن ادوات  24243برلم  21211211، لٌد فى  11111.111نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 بملن /عبدالرسول عبدالعظٌم عبدالرسول اسماعٌل-المنوفٌه -ادات الس-المنطمه الثامنه -(51محل )-كهربائٌه ، بجهة : السادات 

عن بٌع دواجن مجمده  24263برلم  21211213، لٌد فى  51111.111هدى دمحم دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 بملن / دمحم زكى عبدالمنعم -شارع الجمهورٌة  -، بجهة : سرس اللٌان 

عن مكتب  24248برلم  21211216، لٌد فى  111111.111خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد حلمى حسن -  258

 مماوالت ، بجهة : جزى بملن /عصام فوزى طارق جعفر

عن مكتب  24228برلم  21211218، لٌد فى  11111.111اٌه دمحم ٌحى حسٌن حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

ارض -دار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف فٌماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : منوف دعاٌة واعالن فٌماعدا اص

 بملن /تفٌده عبدالعزٌز زٌن الدٌن-الشوربجى 

عن مستودع بٌع  25122برلم  21211221، لٌد فى  511111.111دمحم احمد عبد هللا سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 : كفر فٌشا الكبرى بملن /احمد دمحم السٌد احمدحدٌد تسلٌح ، بجهة 

عن  25134برلم  21211224، لٌد فى  1111111.111كرم هاشم على ابراهٌم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

طمه مرحله ثانٌه بورش مشروعات الشباب بامتداد المن 46لطعه ارض صناعٌه رلم -مصنٌع خرطوم بالستٌن ، بجهة : السادات 

 الصناعٌه الخامسه بملن /احمد عمر دمحم الفٌشاوى

عن  25154برلم  21211225، لٌد فى  21111.111غنٌم سمٌر فتحى عبدالنور غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 بملن / عبدالفتاح السٌد عٌد العطار -م . السادات  -ورشة موبٌلٌا ، بجهة : كفرداود 

عن بٌع حلوٌات ،  25143برلم  21211224، لٌد فى  15111.111سل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  علً السٌد علً ع -  263

 بجهة : منوف كفر السنابسه بملن/ابراهٌم فتحً فرحات

عن  25142برلم  21211224، لٌد فى  11111.111احمد عبد المؤمن خلٌل عبد التواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 مٌه ، بجهة : بهواش بملن /عبد المؤمن خلٌل عبد التوابمكتب مماوالت عمو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

عن ورشه نجاره ،  25181برلم  21211224، لٌد فى  12111.111حاتم جابر دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 بملن /دمحم مهدى الدمحمى-م منوف -بجهة : زاوٌه رازٌن 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21211211،لٌدت فى  1251111.111شركه /محمود ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  تصنٌع عبوات منسوجه   ،رأس مالها    -  1

بدون بامتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /مجاهد  2لطعه رلم -، عن تصنٌع عبوات منسوجه ، بجهة : السادات  24231برلم 

 اهد عمرمبرون مج

شركه اشرف دمحم سعٌد وكرم رمضان ابو بكر   شركة  ،  تشغٌل وتشكٌل معادن والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا )المالبس  -  2

، عن تشغٌل وتشكٌل معادن  25144برلم  21211224،لٌدت فى  51111.111العسكرٌه وخدمات االنترنت (  ،رأس مالها   

ورش الصناعٌه الرابعه  11مالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ( ، بجهة : السادات لطعه رلم والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا )ال

 بملن/ هانً دمحم دمحم الجٌزاوي

شركه /مؤمن دمحم محمود دمحم حسانٌن وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع وتورٌد الحبوب والدلٌك والرده وتجاره وتوزٌع  -  3

، عن تجاره  25181برلم  21211224،لٌدت فى  51111.111بكافه انواعها   ،رأس مالها   وتعبئه وتورٌد المواد الغذائٌه 

شارع -وتوزٌع وتورٌد الحبوب والدلٌك والرده وتجاره وتوزٌع وتعبئه وتورٌد المواد الغذائٌه بكافه انواعها ، بجهة : منوف

 ىالنحراوى متفرع من شارع عبد هللا ندٌم بملن /اعتماد اسماعٌل الجوهر

شركه محمود هادى حسن احمد عوض وشركاه   شركة  ،  صناعات غذائٌه ) تصنٌع سناكس وممرمشات وبسكوٌت ساده  -  4

، عن صناعات غذائٌه )  25155برلم  21211225،لٌدت فى  251111.111ووٌفر و كٌن وتعبئه عصائر (  ،رأس مالها   

ورش المنطمه الصناعٌه  6143لطعه -ئه عصائر ( ، بجهة : السادات تصنٌع سناكس وممرمشات وبسكوٌت ساده ووٌفر و كٌن وتعب

 السادسه بملن / حسنه عبدالعزٌز على حسانٌن

 21211225،لٌدت فى  11111.111حامد على حامد وشرٌكه   شركة  ،  تجارة المنظفات وادوات التجمٌل   ،رأس مالها    -  5

سوق المنطمه السكنٌه الثامنه بملن / شركة  12، بجهة : السادات محل رلم  ، عن تجارة المنظفات وادوات التجمٌل 25152برلم 

 حامد على حامد

شركه /دمحم فؤاد دمحم الدسولى وشرٌكٌه   شركة  ،  تشغٌل مصنع لتصنٌع و خلط و تعبئه و تغلٌف االسمده المركبه و المخلبٌه  -  6

مخلوطه كٌماوٌا(و االحماض الكٌماوٌه و االسمده -سائله-اعٌه ) بودرو الورلٌه والمعلمه والمخصبات الزراعٌه و المبٌدات الزر

الكٌماوٌه و الحٌوٌه و اعاده تعبئه االسمده الزراعٌه بجمٌع انواعها و تجاره و توزٌع االسمده و الكٌماوٌات بجمٌع انواعها و 

اهو مسموح به لانونا.  ،رأس مالها   التوكٌالت التجارٌه و التصدٌر )فٌما عدا المالبس العسكرٌع و االنترنت ( و كل م

، عن تشغٌل مصنع لتصنٌع و خلط و تعبئه و تغلٌف االسمده المركبه و  25145برلم  21211224،لٌدت فى  115111.111

مخلوطه كٌماوٌا(و االحماض الكٌماوٌه و -سائله-المخلبٌه و الورلٌه والمعلمه والمخصبات الزراعٌه و المبٌدات الزراعٌه ) بودر

السمده الكٌماوٌه و الحٌوٌه و اعاده تعبئه االسمده الزراعٌه بجمٌع انواعها و تجاره و توزٌع االسمده و الكٌماوٌات بجمٌع انواعها و ا

لطعه -التوكٌالت التجارٌه و التصدٌر )فٌما عدا المالبس العسكرٌع و االنترنت ( و كل ماهو مسموح به لانونا. ، بجهة : السادات 

 ات الشباب مرحله اولى امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن /على دمحم على الدردٌرىورش مشروع 26

تجارة وتوزٌع وتورٌد الحبوب والدلٌك  -شركة وائل عبدالصبور عبدالواحد دمحم وشرٌكه   شركة  ،  طحن الغالل والحبوب  -  4

تجارة وتوزٌع وتعبئة  -التوكٌالت التجارٌة  - 6من المجموعه  36والفمرة  12والردة التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

، عن طحن الغالل  25115برلم  21211218،لٌدت فى  2111111.111ه انواعها   ،رأس مالها   وتورٌد المواد الغذائٌة بكاف

 6من المجموعه  36والفمرة  12تجارة وتوزٌع وتورٌد الحبوب والدلٌك والردة التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه  -والحبوب 

المنطمه الصناعٌه  3/ م4الغذائٌة بكافه انواعها ، بجهة : السادات لطعه تجارة وتوزٌع وتعبئة وتورٌد المواد  -التوكٌالت التجارٌة  -

 الثانٌه بملن / دمحم صبحى امٌن عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

شركة عبدالحمٌد خمٌس عبدالحمٌد مطاوع وشركاه   شركة  ،  تشكٌل وتشغٌل المعادن وتصنٌعها   ،رأس مالها    -  8

الدور االرضى  -شكٌل وتشغٌل المعادن وتصنٌعها ، بجهة : السادات، عن ت 25114برلم  21211218،لٌدت فى  111111.111

 بملن / احمد شعبان دمحم عبدالرحٌم -ورش الشباب مرحلة اولى امتداد المنطمة الصناعٌة الخامسة  -خلفى برٌما  24لطعة رلم 

نٌة والموالت التجارٌة والتوكٌالت شركة هانى عبدالفتاح عطوان وشركاه   شركة  ،  ادارة المشروعات السكنٌة والغٌر سك -  2

، عن ادارة المشروعات السكنٌة والغٌر سكنٌة  24256برلم  21211212،لٌدت فى  111111.111التجارٌة   ،رأس مالها   

 -المحور المركزى  -بالدور الرابع بمول سفن ستارز  - 414وحدة  -والموالت التجارٌة والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : السادات 

 ملن / شركة بالد لالستثمار والتطوٌر العمارى والمشروعاتب

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    24148ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم مبرون عبد المنعم سالم  ،  تاج   - 1

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    12814خالد ٌاسٌن عبدالرازق متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 غاء المحل الرئٌسى االخرالسجل  شطبت صحٌفه المٌد لالل

تم    21211212، وفى تارٌخ    16845عبدالرحمن حسنى دمحم ابراهٌم عوٌدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    18225 احمد عالء الدٌن عزت عبد السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 4

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    12442عبدهللا عبدالجلٌل ٌوسف حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد

تم محو/شطب السجل  شطبت    21211212، وفى تارٌخ    24626،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فتحٌه دمحم على سالم     - 6

 صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    21113احمد خالد عبد الفتاح خالد زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 د العتزال التجاره نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه المٌ

تم محو/شطب السجل  شطبت    21211212، وفى تارٌخ    11121خالد فرٌد دمحم عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 صحٌفه المٌد لالعتزال الفرع

م محو/شطب السجل  شطبت ت   21211212، وفى تارٌخ    11121خالد فرٌد دمحم عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 صحٌفه المٌد المحل الرئٌسى االخر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    22242ساره عبدالحمٌد جاد العبد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    14842،  سبك لٌده برلم :   أمل ابراهٌم سلٌمان حماد  ،  تاجر فرد   - 11

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211213، وفى تارٌخ    24681اسامه سعد عبداللطٌف المحالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ه نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجار

تم محو/شطب    21211213، وفى تارٌخ    23262وجٌه جورجى سلٌمان منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطبت صحٌفه المٌدالعتزال التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل  تم    21211215، وفى تارٌخ    13882محمود دمحم محمودحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن للستغناء عنه

تم    21211215، وفى تارٌخ    12245عبدالرحمن دمحم محمود دمحم خلف هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211215، وفى تارٌخ    13626اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سالى احمد ابراهٌم طاحون  ،  ت   - 16

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211215، وفى تارٌخ    13882محمود دمحم محمود حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 للستغناء عنهتم الغاء الرئٌسى االخر وذلن 

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    14416انسان على احمد االشمونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    15215عاصم شاهٌن خنٌزى دمحم شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    16426نهله دمحم عبدالعاطى ابراهٌم حشاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    11862احمد فاروق عبد هللا البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تارٌخ    2138ر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مجدى دمحم السٌد عما   - 22

 الغاء الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    11254صبرى حسٌن على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 التجارة نهائٌا شطبت صحٌفة المٌد العتزال

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    4251سعد سعد دمحم العربً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تارٌخ    2138مجدى دمحم السٌد عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 الغاء الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    22442عبدهللا شولى عبدهللا عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    1814فرد  ،  سبك لٌده برلم :  جابر فتحً احمد الجعار  ،  تاجر   - 24

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    1814جابرفتحى احمد الجعار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 هائٌاشطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره ن

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    12484هدى دمحم دمحم خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

شطب السجل  تم محو/   21211216، وفى تارٌخ    14248منال صدٌك احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    21211214، وفى تارٌخ    24821عبد الغفار ابراهٌم عبد الغفار سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تارٌخ    12682فرد  ،  سبك لٌده برلم : حاتم حامد دمحم سالم  ،  تاجر    - 32

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تارٌخ    16111دمحم عبدالحلٌم حسن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 ناء عنه نهائٌاالغاء الرئٌسى االخر وذلن لالستغ

تم    21211214، وفى تارٌخ    21251عبدالرحمن عبدالمنصف عبدالرحمن عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211218تارٌخ ، وفى    16112سحر نصر شولى ضاحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    16486مرفت عبد الحمٌد مبرون البغل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    21111ن حسٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسٌب رمزى حس   - 34

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    11268احمد دمحم احمد العباسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 د العتزال التجارهشطبت صحٌفه المٌ

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    21858عاشور عاشور مصطفى الجمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211212 ، وفى تارٌخ   16118ولٌد السٌد دمحمى البهنسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    22148سامٌه بكر على بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    11243تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبد النبى على المشالوى  ،     - 42

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211221، وفى تارٌخ    24111حسنى نبٌل رمضان الشرنوبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 عتزال التجارة نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفة المٌد ال

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تارٌخ    2324غاده مصطفً محمود فارس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تارٌخ    16216عمرو كرم على عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تارٌخ    2841شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21211224، وفى تارٌخ    13413،  سبك لٌده برلم :   فرحات مرعى السٌد حجازى  ،  تاجر فرد   - 44

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    22214حازم مصطفى دمحم حربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

طب تم محو/ش   21211225، وفى تارٌخ    23414صبرى عبد الحكٌم احمد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    15622محمود احمد دمحم مصرٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    21211225، وفى تارٌخ    22216رد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبد المنعم عبد الباسط عبد المنعم  ،  تاجر ف   - 51

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    18348نجالء عبدالبر دمحم عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 ة نهائٌاشطبت صحٌفة المٌد العتزال التجار

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    21311رامى فرج عبد البدٌع على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    21311رامى فرج عبدالبدٌع على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    18826شادٌه فرج النجٌلى شمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211224، وفى تارٌخ    23246ناشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  باسم فتحى صابر ابو   - 56

 السجل  شطبت صحٌفف المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    21211224، وفى تارٌخ    16354عبد الهادى دمحم عبد الهادى ابو نار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا محو/شطب السجل  شطبت

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   12442تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1عبد هللا عبد الجلٌل ٌوسف حسنٌن  -  1

 جنٌه   11111.111رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   24484مبرون رفعت محمود ستٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   12442عبدهللا عبدالجلٌل ٌوسف حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   21352السٌد صبرى عبدالصمد رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   12111.111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   14133رمضان عبد العظٌم ابراهٌم حجر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   42111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211214وفً تارٌخ ،   11242م مجدى سعد دمحم لابٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  6

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211214وفً تارٌخ ،   12444احمد منصور محمود موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   11111.111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال   21211215وفً تارٌخ ،   24621دمحم صبحى عبدالنبى مصطفى العزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215وفً تارٌخ ،   12414برلم  محمود سعٌد احمد ابو شنب  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  2

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215وفً تارٌخ ،   14144احمد دمحم عبد هللا حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111.111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215وفً تارٌخ ،   13882محمود دمحم محمودحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211215وفً تارٌخ ،   14445لم احمد لطفى احمد غربٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  12

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211215وفً تارٌخ ،   12442تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1عبد هللا عبد الجلٌل ٌوسف حسنٌن  -  13

 جنٌه   511111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

  21211215وفً تارٌخ ،   18428عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع زنون)زنون لتشكٌل المعادن(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211216وفً تارٌخ ،   18683جمعه مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمعه عمر  -  15

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211216وفً تارٌخ ،   8648كمال حسن عبده الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ ،   23115اسالم دمحم دمحم حمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   14488دمحم احمد راغب المال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211211وفً تارٌخ ،   8363د محمود احمد عٌد ) معصرة عٌد(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احم -  12

 جنٌه   511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211211وفً تارٌخ ،   6556دمحم حافظ عبد الونٌس احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211211وفً تارٌخ ،   23413مجدى رمضان دمحم الرخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211211وفً تارٌخ ،   8363احمد محمود احمد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21211211وفً تارٌخ ،   13145دمحم السٌد ابراهٌم الدومى) الدومى لتجارة السٌارات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   311111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   23241دمحم دمحم السٌد مرسى عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511111.111لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

  21211212وفً تارٌخ ،   12336عبد الحمٌد ابراهٌم السٌد الحبال ) الحبال للطوب الطفلى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   16442د مرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ماهر خمٌس احم -  26

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  21211213وفً تارٌخ ،   24151ابراهٌم صابر ابراهٌم صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   411111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   24334منى دروٌش مصطفى الزرلانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   181111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   12222مرسى عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عالء محمود  -  22

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21211216وفً تارٌخ ،   4426احمد سعٌد عبد هللا الفرماوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس   21211216وفً تارٌخ ،   23422صابرٌن حسن عبد الراضى حمد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211216وفً تارٌخ ،   22582سن ٌس حسن ٌس حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ح -  32

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , تم تعدٌل رأس الم  21211214وفً تارٌخ ،   24443مصطفى محمود على خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211214وفً تارٌخ ،   13328عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211214وفً تارٌخ ،   13328بد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ع -  35

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211214وفً تارٌخ ،   24254سوسن السٌد دمحم لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211218وفً تارٌخ ،   2238حنان فوزي عوض رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   21831محمود فتح هللا حسن االشمونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تم تعدٌل رأس المال   21211218وفً تارٌخ ،   14622احمد صبحى عبد الحمٌد ابوعاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   15854دمحم عبدالستار جرابٌع برٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   23224اسماعٌل رضا زكى رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212ٌخ ، وفً تار  22451محمود سعٌد دمحم دمحم عطٌوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211221وفً تارٌخ ،   14611دمحم رضا الحسانٌن  احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211221وفً تارٌخ ،   12211احمد عبد  الجٌد بركات عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211221وفً تارٌخ ،   23623عبدالغنى احمد عبدالعظٌم المن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211221وفً تارٌخ ،   2822سامح سلٌمان دمحم التومً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   2511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سامح سلٌمان دمحم التومى )التومى لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة واالستٌراد(  تاجر  -  44

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس   21211221وفً تارٌخ ،   2822فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   2511111.111ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211223وفً تارٌخ ،   14888احمد صدلى عبد العزٌز بكر حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   4251111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211223وفً تارٌخ ،   3185اٌهاب حمدان دمحم خالف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211223، وفً تارٌخ   11242مجدى سعد دمحم لابٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   2111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211224وفً تارٌخ ،   23312رشا ٌوسف على طعٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   65111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21211224وفً تارٌخ ،   11422ابراهٌم صالح ابراهٌم ابو كبشة ) ابو كبشة لالستٌراد (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   14244، سبك لٌده برلم مصطفى ابراهٌم عبدالحمٌد صالح  تاجر فرد ، -  53

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211225وفً تارٌخ ،   18228احمد عبدالعزٌز مهتدى ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   11111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   21211225وفً تارٌخ ،   8534ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد درباله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211226وفً تارٌخ ،   22215م  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالفتاح سعٌد فتحى سلٌ -  56

 جنٌه   61111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   12163عمرو صابر جابر الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   311111.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   16245عبدالفتاح توفٌك عبدالفتاح زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

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

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24864عادل صبحى دمحم الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بملن /دمحم ابراهٌم زمزم -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24862بك لٌده برلم    اسالم عبد الناصر السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  س -  2

 بملن / عبد الناصر السٌد خلٌل -الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  14122ماجد عبدالمنصف عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 مجمع الصناعات الصغٌره المطورٌن بملن /هوٌده عبدالمتعال احمد الشٌن  231وحده رلم  وصف الـتأشٌر:   ، السادات

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  14122ماجد عبدالمنصف عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

محور خدمات الحى الثانى بملن /ماجد عبدالمنصف  25لطعه رلم 11وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف  14122عبدالخالك دمحم بغرض نشاط مكتبه ولٌدبرلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24854دمحم عبد الفتاح عبد العظٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 كساب وصف الـتأشٌر:   ، كمشوش بملن /ولٌد عادل عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  12442، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1عبد هللا عبد الجلٌل ٌوسف حسنٌن  -  6

بملن  3وحده رلم  4وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /المنطمه الصناعٌه الرابعه مجمع الصناعات الصغٌره عنبر رلم 

 ٌه /دمحم ابراهٌم دمحم مه

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  12442، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1عبد هللا عبد الجلٌل ٌوسف حسنٌن  -  4

وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مكتب تورٌدات عمومٌه ومماوالت واستٌراد وتصدٌر الممٌد برلم 

 اء عنه نهائٌا منوف لالستغن 12442تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  12244نجالء عبدالحى معوض ونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 امام شارع مولف االتوبٌس  -بناحٌة منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / نجالء عبدالحى معوض ونس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24853نجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدالفضٌل ال -  2

 بملن /عصام كمال عبدالحمٌد -م منوف -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  24856احالم دمحم حلمى اسماعٌل عثمان خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، منشٌه الخطاطبه بملن /دمحم حمدى فؤاد دمحم ابراهٌم  العنوان ,

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  14122ماجد عبد المنصف عبد الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الصناعات الصغٌره المطورٌن بملن /هوٌده  مجمع 231وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات وحده رلم 

 منوف  14122ولٌد برلم تابع  2121/ 1/ 22عبدالمتعال احمد الشٌن بنشاط تصنٌع عجائن ومخبوزات وحلوٌات بتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24854دمحم رشاد عبداللطٌف دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 - 2118/  1/  24افتتح فى  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -ش عمر بكٌر  24 -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة 

386126  

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24854 عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رشاد عبداللطٌف دمحم -  13

 بملن / رضوان محمود رضوان  -الخطاطبة  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21211212وفً تارٌخ  24861دمحم نبٌل احمد المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 امام الجمعٌه الزراعٌه بملن /محسن عبد الستار عبد الرحٌم -شارع بورسعٌد -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2836دمحم سمٌر مصطفً ابو كبشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بملن /محمود على على الشامى  ش رزق-الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  12442عبدهللا عبدالجلٌل ٌوسف حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌره بملن الطالب  3وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه السادات مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24852حمد ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  14

 بملن / زٌنب عبدالحى عبدهللا   -الحى الثانى  -محور ع  - 24عمارة  - 2محل  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24861برلم    كرم عبدهللا عٌسى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  18

 بملن /وائل دمحم شبل عباس -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بورسعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  11121خالد فرٌد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

المنطمه السابعه بملن /دمحم محمود دمحم بغرض نشاط حداٌد وبوٌات ولوازم دٌكور 41ٌصبح السادات عمار رلم ، تم تعدٌل الفرع ل

 وذلن لالستغناء عنه نهائٌا  11121ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ولٌدبرلم تابع 

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 21211212وفً تارٌخ  11121خالد فرٌد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 محور خدمات الحى السابع بجواركلٌه التجاره بملن /مكرم السٌد مصطفى 6المطعه  4و3، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل 

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأش 21211212وفً تارٌخ  11121خالد فرٌد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه نهائٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24863كرٌم ابراهٌم دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن / ابراهٌم دمحم عبداللطٌف  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، االخماس 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  11121دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد فرٌد -  23

 محور خدمات الحى السابع  6المطعه  4و3محل -، السادات 

صف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , و 21211212وفً تارٌخ  11121خالد فرٌد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 المنطمه السابعه بملن /دمحم محمود دمحم  41، عنوان الفرع السادات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24855شاكر عبدهللا مصطفى الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 صطفى شاكر بملن / عبدهللا م -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24858محمود حسن عبدهللا ابوعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن / اٌمن ابوزٌد دمحم دٌاب  - 14المنطمه  -مول دار مصر  -أ   213مكتب  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24845رد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم فتح هللا بركات ، تاجر ف -  24

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع عزت بملن /  دمحم فتح هللا بركات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24848رجب السٌد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 عماد رجب السٌد الخولى -سكه الثمانٌه -رس اللٌان الـتأشٌر:   ، س



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  23468شٌماء عبدالظاهر ابوالسعود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /عبدالحكم عبدالحكم شاهٌن بناحٌه كمشوش م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24844محمود فتحى عبدالمعز ابوجاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن /فتحى على شحاته سالم -م منوف -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21211213وفً تارٌخ  24865دمحم سعٌد عوض الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن / عزه مصطفى محمود زاٌد  -بجوار الصعٌدى  -ش عٌسى هاشم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21813عبدالعزٌز حلمى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

بملن حلمى دمحم محمود منصوربغرض نشاط بٌع اكسسوار محمول ولٌدبرلم -منوف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سروهٌت م 

 منوف  21813

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21813عبدالعزٌز حلمى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن /احمد احمد دمحم دوٌدار -الـتأشٌر:   ، سروهٌت م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  24841اسماعٌل عبد الوارث زكى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، تتا بملن /محمود سالم دمحم الخولى 

عنوان , تم تعدٌل ال 21211213وفً تارٌخ  24864عاطف عبد الهادى السٌد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، تتا بملن /حامد عبد العظٌم ابو عالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21813عبدالعزٌز حلمى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

ٌدار بغرض نشاط ورشه مٌكانٌكا بملن/احمد احمد دمحم دو-م منوف -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه سروهٌت 

  2121/ 2/  3منوف بتارٌخ  21813وتصنٌع اخشاب ولٌدبرلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24428اسالم عبد الغنى على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 م منوف -بناحٌه منشاه سلطان -لحمٌد لاسم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /عالء شعبان عبدا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24866خالد عبد هللا دمحم على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، تتا بملن /صباح عبد الحمٌد معوض مدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24842ك لٌده برلم    محمود عبدالحمٌد دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سب -  32

 بملن /صفاء  صابر متولى عواض-الـتأشٌر:   ، عزبه المشال م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24842احمد عزت عبدالعلٌم العلوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المنطمة الصناعٌة الرابعه بملن / دمحم عزت عبدالعلٌم العلوى  66ت الكائن رلم لطعه ارض رلم الـتأشٌر:   ، السادا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24846فتحى سٌد احمد جبر الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن / نصر دمحم سٌد احمد الجبالى -مركز منوف  -الـتأشٌر:   ، دبركى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213ٌخ وفً تار 24843محمود دمحم ابوالنجا الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن /سعٌد رشاد على شرف -كفرالعشرى -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24862منى دمحم عبد الحمٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله بملن /احمد دمحم على رجب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24841امل احمد مهنى اصٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /هشام سامى عبد الخالك عبد الفتاح -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24844ده برلم    عماد عاطف عشماوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  45

 الـتأشٌر:   ، دبركى بملن /عاطف عشماوى دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24883احمد دمحم احمد الشهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /دمحم حافظ حمزه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211214وفً تارٌخ  24882دمحم السٌد على مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بملن /احمد السٌد على مدٌن -م منوف -، العامره 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21211214وفً تارٌخ  24884حشمت دمحم على السٌد حبٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

بملن /محمود راضى عبد -شارع ابن سٌنا المنطمه السكنٌه الثامنه  31نموذج  2بالدور الثانى عماره  3شمه -الـتأشٌر:   ، السادات 

 السٌد مناع 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21211214وفً تارٌخ  24888احمد دمحم عبدالمنعم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن / السٌد دمحم السٌد الجمل  -شارع ترعة البطحة  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24881احمد دمحم عبدالحلٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن / دمحم عبدالحلٌم على  بدر  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24884محمود جبرٌل عبد السٌد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن / جبرٌل عبد السٌد مراد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  24881امٌره خضرجى عبد الرسول ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا بملن /خضرجى عبد الرسول ٌاسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24885دمحم سمٌر حسن عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  بملن / عبدالعزٌز محمود عاٌش نصر -شارع الصوامع  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  24882هند نبوى عبدالرحمن األبراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 بملن / ٌاسر عبدالعزٌز جابر  -ش ماكٌنة الطحٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214ارٌخ وفً ت 24886مصطفى المدسر امبارن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن / احمد دمحم ادرٌس -المنطمة الثالثة  -شارع الجمعٌة الشرعٌة  - 51عمار - 5مكتب رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  13882محمود دمحم محمودحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

مول البنون امام مستشفً هرمل المنطمه الخامسه وذلن  83تأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌه السادات الـ

 لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  13882محمود دمحم محمودحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 وذلن لالستغناء عنه  6152ء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌه السادات المنطمه الصناعٌه السادسة لطعه رلم الـتأشٌر:   ، تم الغا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  13882محمود دمحم محمودحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 المنطمه الصناعٌه السابعه  1/4155زء من المطعه الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /السادات ج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24821سامٌه محمود سلٌمان فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 فوده بالمنطمه الصناعٌه محور الصناعٌه السابعه بملن /سامٌه محمود سلٌمان  213لطعه رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  15111عبد الحمٌد مشحوت عبد الحمٌد سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع داود بملن /امٌر دمحم سعد اٌوب 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  15111ده برلم    عبد الحمٌد مشحوت عبد الحمٌد سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  61

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان سكه الجزائر بملن /حسن مشحوت  سراج الدٌن نشاطه /مكتب 

 منوف 15111ولٌد برلم  2114/11/11استٌراد وتصدٌر افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241سبك لٌده برلم    السٌد ٌوسف دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،   -  62

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات كفر داود الطرٌك االللٌمى بملن عبدالرازق عبدالهادى عبدالحفٌظ بغرض 

 منوف2241ولٌد برلم تابع  2141برلم  وتم اٌداعه 6من المجموعه 36والفمره 12مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

ولٌه الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر داود مركز السادات بملن الطالب بغرض توكٌل شركة طاله لتسوٌك امنتجات البتر

 منوف 2241ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

عزبه الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم الكردى بغرض مكتب نمل مواد -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 2241ولٌه لٌد برلم تابع بتر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

ولٌد برلم  2114/12/11الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود/ بملكه نشاطه محطه خدمه وتموٌن سٌارات افتتح فى 

 منوف  2241

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم -الـتأشٌر:   ، كفر داود 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21211215وفً تارٌخ  24822احمد ابراهٌم دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 بملن /نبٌل فهٌم صالح السبكى -الـتأشٌر:   ، الطرانه السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  12414محمود سعٌد احمد ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 بملن /عبد الرحمن ابو النصر هاشم -شارع بنى هاشم طرٌك برهٌم منوف   -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

تتح فى تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم نشاطه /مكتب مماوالت نمل اف-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 منوف  2121/2/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

عزبه الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم الكردى بغرض مكتب نمل مواد -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 منوف  2241بترولٌه لٌد برلم تابع 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  14445احمد لطفى احمد غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

بملن /  -بالدور الثانى بالسوق التجارى بالمننطمة االولى  56السادات وحدة تجارٌة رلم -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

 محمود عبدهللا عبدالنبً وهٌدى 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24823سهام السٌد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، صنصفط بملن /اٌمن دمحم زٌدان 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21211215وفً تارٌخ  24828احمد سعٌد عبد الهادى الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، دملٌج بملن /محمود عبد الرحمن الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  24825مصطفى ربٌع عبد هللا ابو سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، سدود بملن /دمحم عبد المؤمن الهنداوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  24824الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف صالح عبد الرسول عبد  -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم بملن /عالء عاطف المزاز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  15411عاطف دمحم السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ازٌن م/منوف بملن /جابر دمحم عبد الرحمن المصرى ، زاوٌه ر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  15411عاطف دمحم السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

ل عمال افتتح فى بملن /دمحم السٌد جاد نشاطه /مكتب رحالت داخلٌه ونم-م منوف -، له محل رئٌسى بناحٌه زاوٌة رازٌن 

 منوف 15411ولٌد برلم  2115/4/24

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

مماوالت نمل افتتح فى  تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم نشاطه /مكتب-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود 

 منوف 2121/2/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

بغرض  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات كفر داود الطرٌك االللٌمى بملن عبدالرازق عبدالهادى عبدالحفٌظ

 منوف2241ولٌد برلم تابع  2141وتم اٌداعه برلم  6من المجموعه 36والفمره 12مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

احٌة كفر داود مركز السادات بملن الطالب بغرض توكٌل شركة طاله لتسوٌك امنتجات البترولٌه الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بن

 منوف 2241ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

تجمع الرٌحان بملن /عماد حسٌن دمحم نشاطه /مكتب مماوالت نمل افتتح فى -بناحٌه كفر داود الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر 

 منوف 2121/2/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ٌن دمحم الكردى عزبه الرٌحان بملن /عماد حس-الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241السٌد ٌوسف دمحم المنوفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

ولٌد برلم  2114/12/11الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود/ بملكه نشاطه محطه خدمه وتموٌن سٌارات افتتح فى 

 منوف  2241

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24212شفٌك عبدالهادى غنٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طلعت  -  84

 بملن /بملن /محمود فتحى عبداللطٌف طوطح -م منوف -الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تم تعدٌل  21211215 وفً تارٌخ 15111عبدالحمٌد مشحوت عبدالحمٌد سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه سرس اللٌان شارع داود بملن /امٌر دمحم سعد اٌوب بغرض مصنع 

 منوف15111ولٌد برلم تابع  2121/2/5مالبس جاهزه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215ً تارٌخ وف 16266فاتن حلٌم فهٌم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 سوق المنطمه الرابعه السوق التجارى بملن /دمحم صبرى ٌوسف سٌد احمد فاٌد 1مكتب رلم  -السادات -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21211215وفً تارٌخ  2241مراد عمر عبد المجٌد غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 شارع دروٌش عبد هللا بملن /عاطف دمحم ابراهٌم نوٌر -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2241مراد عمر عبد المجٌد غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

بملن /عالء الدٌن حلمى المال نشاطه /تشغٌل زجاج ومراٌا وبٌع الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف شارع االعدادٌه الحدٌثه 

 منوف 2241رلم لٌد  2112/1/21زجاج افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24822حاتم محسن عمر طلبه زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

  السٌد حسب هللا بملن / دمحم -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، الطرانة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  23231هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

بغرض تعبئة الزٌتون  -بركة الحاج  -حوض المٌدان  -شارع البلبٌسى  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة المرج 

  2121اودع برلم    ولٌد برلم      بتارٌخ    /   /   -بكافة انواعها والمخالالت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24211دالٌا مجدى دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت بملن / مجدى دمحم ابراهٌم الشرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24211عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود عبدالسالم  -  22

 سكه السبعٌن بملن / محمود عبدالسالم جاد عالم -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21211215وفً تارٌخ  2241مراد عمر عبد المجٌد غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

شارع دروٌش عبد هللا بملن /عاطف دمحم ابراهٌم نوٌر بغرض مطبعه اودع -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف 

 منوف  2241ولٌد برلم تابع  564برلم 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  24821سالى سامى عبد الخالك عبد الفتاح الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /هشام دمحم عبد الخالك -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  15411عاطف دمحم السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

حل رئٌسى اخر بناحٌه زاوٌه رازٌن م/منوف بملن /جابر دمحم عبد الرحمن المصرى نشاط سوبر ماركت افتتح فى ، تم افتتاح م

 منوف  15411ولٌد برلم تابع  2121/2/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  24826اٌمن عرفه حسن الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 فر داود بملن /حسن عرفه حسن الجزٌرى الـتأشٌر:   ، ك

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  24824ولٌد لطب على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

وممٌد  - 2114/  2/  15بتارٌخ  -بغرض مكتب رحالت  -م منشأة المناطر  -عزبة خٌرهللا  -، له محل رئٌسى بناحٌة بنى سالمه 

  35623برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  24824ولٌد لطب على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 بملن / السٌد احمد السٌد مصطفى  -السادات  -الخطاطبه  -، عزبة سلومه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211215وفً تارٌخ  11414تامر كمال صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / تامر كمال صالح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24216صابر عامر عبدهللا السنٌتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن خالد عامر عبد هللا-مركز منوف -الـتأشٌر:   ، صنصفط 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  24213اسماء عبدالرؤف ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وق المصاص ترعه الحشاشه بملن /بهٌه فار-ش ابوحصوه -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24215عبدالحمٌد دمحم نصر الزٌبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن /السٌد عبدالمولى دمحم -الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216فً تارٌخ و 24211صبحً ابو العال دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بملن رضا دمحم البربري-مركز منوف-الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24214رباب رضا مهدى الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 د دمحم بملن /دمحم سعٌ-الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24212سعٌد محمود فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن /احمد مجدى عبدالعزٌز زغلول-السادات -( ا3سوق المنطمه الثالثه )16الـتأشٌر:   ، السادات وحده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24213سبك لٌده برلم     دمحم اشرف عبدالممصود سعد ، تاجر فرد ،  -  116

 بملن /اشرف عبد الممصود سعد-مركز منوف-الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24212حنان لطب سٌد احمد لربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن رافت عبد الهادي ابراهٌم اسماعٌل -مركز منوف-ا الكبري الـتأشٌر:   ، فٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  23452على الصاوى على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /صفٌه احمد حسوبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24211فرد ،  سبك لٌده برلم    امل سعٌد محمود سالم ، تاجر  -  112

 بملن ماجده احمد دمحم دبدوب و امال محمود دمحم ابراهٌم مغربً-سوق المنطمه السكنٌه االول6ًمحل-الـتأشٌر:   ، السادات

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  24214دمحم عاطف عبد المحسن الفرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن /محمود نجاح اسماعٌل هرٌدي-الصناعٌه الخامسه 41وحده رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24846عاطف سعٌد ابوالعز مرشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

مدٌنه السادات بملن /عاطف سعٌد 4محور ص  141ورش الشباب و ق 5ص 68ٌل العنوان لٌصبح لطعه الـتأشٌر:   ، تم تعد

 ابوالعز مرشد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  24214فاطمه الشحات ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ات ابراهٌم الصعٌدى بملن /الشح-منوف -وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  24218احمدعبدالمجٌد عبدالجٌد اللبنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

بمللن /ماجد لطفى زكى -علوى خارجى محور المركزى بمول الزهور 1ارضى ج 2وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم ج 

 عبدالمالن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  21351فرجانى على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على -  114

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /نادٌه ماهر منجود ربٌع 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21211212وفً تارٌخ  14488دمحم احمد راغب المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن / مجدى السٌد دمحم العرابى -بجوار مزلمان مبرون  -جسر الشٌخ  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24214انسان على احمد االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ٌه رازٌن بملن /رضا نوح الشهالى الـتأشٌر:   ، زاو

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24221كرٌم عبدالصبور عبدالغنى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن /ولٌد عبدالجٌد عبداللطٌف الشامى -وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24222،  سبك لٌده برلم    عصام ثابت ابو الوفا تركى ، تاجر فرد  -  118

 الـتأشٌر:   ، كفر داود الجدٌده بملن /احمد عثمان دمحم ابو لٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  14586دمحم عبد هللا عبد العظٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

بغرض  -بملن / كاملٌا فرحات السٌد  -البر الشرلى  -بجوار مسجد الحمد  -، تم افتتاح فرع بناحٌة شبٌن الكوم    وصف الـتأشٌر:

  25422ولٌدبرلم 2121/  2/ 2فى  1124اودع  -مكتب ادارى توزٌع مبٌدات واسمده 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212خ وفً تارٌ 24216اٌناس حلمى عبدالممصود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن /كرٌمه عبداللطٌف محمود -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، شبرابلوله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24215نزار كمال رزق النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن / فتحى دمحم السٌد سلٌمان  -سعه المنطمه التا - 16لطعه  - 1شمه  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24224اٌه عبدهللا كامل دمحم التحٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن /ورثه المرحوم دمحم صالح الدٌن عبدالرحٌم -سكه العماره -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24612 لنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر معوض دمحم -  123

 2/ 2الجٌزه بغرض نشاط مكتب متعهد نمل عمال افتتح فى -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخربناحٌه ابوصٌر مركز البدرشٌن 

/2121 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24212ك لٌده برلم    اٌه صالح فوزى الكورانى ، تاجر فرد ،  سب -  124

 شارع الشهٌد هشام لندٌل بملن /سعٌد سعٌد الشبراوى -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  23115اسالم دمحم دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 مول البنون  -المحور المركزى  -الدور الثانى علوى  - 14، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24218عبدالونٌس ربٌع عبدالونٌس المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 محمود لٌله بملن /صبحى رٌاض -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24221عبد هللا عبد هللا عبد العظٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، تتا بملن /حلٌم شفٌك عبد الملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  16431دمحم عبده احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 بملن / اشرف عبده احمد موسى   -مركز منوف  -بالثمنٌات  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش كابوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  23413برلم     مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  122

 بملن / رمضان دمحم الرخ  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح تتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24234لٌلى السٌد لطب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن / دمحم عبدالونٌس عبدالمنعم البسٌونى  -م . منوف  -نصفط الـتأشٌر:   ، ص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24224رضا سعٌد اسماعٌل الحافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن / مجدى دمحم على ابراهٌم  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24226المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه مصطفى دمحم -  132

 بملن /وائل فتحى دمحم -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24216صابر عامر عبدهللا السنٌتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه صنصفط م/منوف بملن /دمحم البكرى دمحم عبد المنعم نشاطه /اعالف افتتح فى 

 منوف 24216ولٌد برلم تابع  2121/2/11

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21211211وفً تارٌخ  23413مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 بملن / صباح احمد السٌد زٌن  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح تتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  23413مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

وتعدٌل النشاط لٌصبح  -بملن / رمضان دمحم الرخ  -منوف  م . -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان المحل الرئٌسى االخر لٌصبح تتا 

 وتم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه -حظٌرة مواشى 

تم تعدٌل العنوان  21211211وفً تارٌخ  24228محمود مجدى صالح الدٌن عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن / حسام ربٌع على فرج  -م . السادات  -, وصف الـتأشٌر:   ، االخماس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24231دمحم عبد هللا الشندى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /عبد هللا احمد حمزه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  14223بك لٌده برلم    اٌمن انور عبد الحمٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  س -  138

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع المارح بملن / فاروق محمود المارح

ان تم تعدٌل العنو 21211211وفً تارٌخ  24235شبل عبد الحمٌد عبد الصادق خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 , وصف الـتأشٌر:   ، سدود بملن /احمد احمد عبد المؤمن الجندى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24216صابر عامر عبد هللا السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، صنصفط بملن /دمحم البكرى دمحم عبد المنعم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24216السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صابر عامر عبد هللا -  141

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه صنصفط م/منوف بملن /خالد عامر عبد هللا نشاطه /حظٌره لتجاره المواشى افتتح فى 

 منوف   24216ولٌد برلم  2121/2/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24222ونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه دمحم فرج السام -  142

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن بملن /كرم فتحى حسن 

تم تعدٌل العنوان  21211211وفً تارٌخ  8363احمد محمود احمد عٌد ) معصرة عٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / احمد وسعٌد محمود احمد عٌد   , وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24236فاتن دمحم سعٌد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 دالغنى الطباخ بملن /اشرف عبدالعظٌم عب-شارع االشمونى خلف مجلس مدٌنه سرس اللٌان-الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24225ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بملن / اسامه سعد مصطفى جعفر -شارع عمر بن الخطاب  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24233م    رضا مغاورى بٌومى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  146

 بملن /عبدالمنجى دمحم باظه -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24241عبدهللا مشحوت عبدهللا الشرمباصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 بملن / مشحوت عبدهللا عبدالغفار الشرمباصى  -دمحم امبابى  -لسادات م . ا -وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24246هدٌر دمحم مشحوت دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 بد العزٌز دمحم دمحم بملن /احمد ع-السوق التجارى المنطمه التاسعه  4مكتب رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24234سحر خالد الخضٌري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن / جمال عبد هللا التراس -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تتا 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24232امانً سٌد احمد اسماعٌل حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 شارع الجمهورٌه بملن/ حماده دمحم عبد الرسول-وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24314اشرف سعٌد عبدالمجٌد المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ان لٌصبح سنجرج بملن /سعٌد عبد المجٌد المزاز وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24244اٌمن عاطف عبدالحمٌد السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن / اسماعٌل دمحم على الماضى  -كوبرى المرور  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24242حسن مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عاطف عبد العظٌم -  153

 السكنٌه الرابعه والعشرون بملن /شٌرٌن عبد المعطى دمحم هٌكل 411لطعه 2شمه -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211ً تارٌخ وف 24243نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 بملن /عبدالرسول عبدالعظٌم عبدالرسول اسماعٌل -المنوفٌه -السادات -المنطمه الثامنه -(51محل )-وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبد البدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 بملن /ابتسام ابو العنٌن دمحم ربٌع وعلى واحمد سعٌد عٌسى سلٌمان 11سوق المنطمه  44الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبد البدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

ب سوق المنطمه الحادٌه عشر بملن احمد سعٌد عبدالعظٌم بغرض  62ر بناحٌه السادات محل رلم الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخ

 منوف 21311ولٌد برلم تابع  2118/ 2/ 23مكتبه وسمته التجارٌه مكتبه فنون افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبد البدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

م/السادات بملن /اٌمن دمحم دمحم زٌدان نشاطه بٌع وتجاره ماكٌنات  11سوق المنطمه  33الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه  مكتب 

 منوف  21311ولٌد برلم  2118/2/14التصوٌر والطبعات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211211وفً تارٌخ  24242دمحم احمد دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 بملن /دمحم نبٌل دمحم بسه -، زاوٌه رازٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  12442 دمحم جابر صابر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

افتتح فى  -بنشاط مماوالت حكومٌة  -الماهرة  -شارع عفٌفى عفت  8 -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة عٌن شمس 

11  /2  /2121  

وفً تارٌخ  22524فرد ،  سبك لٌده برلم     على كامل احمد الشنوانى )الشنوانى لالستثمار العمارى والمماوالت( ، تاجر -  161

سوق السكنٌه السابعه بملن  12مكتب رلم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات  21211211

 /فتحى الدسولى احمد  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24244عالء شرٌف احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن / مصطفى محمود المارح  -ش داٌر الناحٌة  -الـتأشٌر:   ، منوف 

 24248هانى حامد دمحم مصطفى الشنوانى)الشنوانى لتجاره االسمده والمبٌدات الزراعٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

بملن /خالد دمحم -11ب مول الجامعه السكنٌه 11تأشٌر:   ، السادات مكتب تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21211211وفً تارٌخ 

 عبدالغنى الشال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبدالبدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 م/السادات بملن /اٌمن دمحم دمحم زٌدان  11سوق المنطمه  33الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان بالنسبه للمحل الرئٌسى لٌصبح مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبدالبدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

ابو العنٌن دمحم ربٌع وعلى  بملن /ابتسام 11سوق المنطمه  44الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محل رلم 

ولٌد برلم تابع  2121/2/11واحمد سعٌد عٌسى سلٌمان بغرض مكتبه وخردوات سمتها التجارٌه مكتبه فنون افتتح فى 

 منوف21311

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبدالبدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

بملن /ابتسام ابو العنٌن دمحم ربٌع وعلى  11سوق المنطمه 44:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محل رلم الـتأشٌر

 21311ولٌد برلم تابع  2121/2/11واحمد سعٌد عٌسى سلٌمان بغرض مكتبه وخردوات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24238ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 بملن /ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى -م منوف -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  24241بٌشوى صابر عدلى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بملن / عبدالمعٌن عدلى شنوده ٌوسف  -. السادات  م -الـتأشٌر:   ، الخطاطبة المحطة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  12444احمد منصور محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 طرٌك وصله ابو علم الكوم االحمر -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / سعٌد دمحم احمد منصور 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  24245عبدالستار جمال دمحم على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بملن / دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد  -مول دار مصر  -أ   222مكتب  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24258ستٌره دمحم على الشوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 المنطمه التاسعه بملن /احمد على على الطوٌل  242لطعه  2شمه -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24254ابراهٌم اشرف عبداللطٌف الكالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ، منوف ش رٌحان بملن /طارق نبٌل لشطه وعاطف دمحم  حامد وصف الـتأشٌر:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24252كرم سمٌر الحامولى ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن /امٌن سمٌر الحامولى ابوسعد -الـتأشٌر:   ، كفرفٌشا م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24252، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم بدٌع دمحم سالمان -  143

 بملن /حسن على حسٌن - 8شارع بن سٌنا المنطمه السكنٌه 6 -2شمه -الـتأشٌر:   ، السادات 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21211212وفً تارٌخ  24254سامى دمحم دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 بملن /دمحم ابوبكر عبدالسمٌع -م منوف -الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24251احمد دمحم دمحم ابو غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 غربٌه  شارع بورسعٌد بملن /دمحم دمحم عبد الحمٌد ابو-الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24262احمد رزق مشحوت زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، صنصفط بملن /رجب عبد البر خلٌفه 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21211212وفً تارٌخ  2138مجدي دمحم السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

ورلٌة  n p kالخاص بنشاط منفذ بٌع اسمدة مركبة  2111/2/13فى  162الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر المودع برلم 

 ورلٌة وذلن لالستغناء عنهم n p kالخاص بنشاط منفذ بٌع اسمدة مركبة 2111/2/25فى  1422والرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24261احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالرحمن سٌد -  148

 بملن /عبدالرحمن سٌد احمد دمحم رجب -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، بهواش 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21211212وفً تارٌخ  24245سمٌر عبد الفتاح دمحم محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بسوق السكنٌه الثامنه /بملن/سمٌر عبد الفتاح دمحم محرم 34محل-الـتأشٌر:   ، السادات

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24251احمد حامد عبد الموى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الثانى بملن /دمحم عبد الرحٌم حسن شٌبه محور خدمات الحى  32عماره  8شمه -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24261وائل سمٌر عبد الغفار الواعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج بملن /عبد الغفار دمحم الواعر 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  24253    فٌصل دمحم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  182

 الدور الثالث مول السالم بملن /هشام مبرون عشٌبه  14محل -، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24255فاطمه دمحم دمحم ابوعوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 بملن /سعٌد محسن عوض -م منوف -اه سلطان الـتأشٌر:   ، منش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  21162محمود دمحم دمحم الزٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

دمحم حامد عبدهللا دمحم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / شركة هٌلث وٌل اٌجٌبت ) دمحم حامد عبدهللا وشركاه ( وٌمثلها لانونا 

 المنطمة الصناعٌة بورش الصناعٌة السادسة - 6131لطعة االرض الصناعٌة رلم  -بناحٌة السادات  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24225ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

بنشاط حظٌره -بملن /دمحم عبدالعظٌم دمحم خالد -حوض الملمه الغربٌه -خر بناحٌه سرس اللٌان الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى ا

 منوف  24225مواشى وتجارتها ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24225ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 بملن /دمحم عبدالعظٌم دمحم خالد -حوض الملمه الغربٌه -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213ً تارٌخ وف 24225ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

ش عمر بن الخطاب بملن /اسامه سعد مصطفى جعفر بغرض نشاط جزاره -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان 

 منوف 24225ولٌدبرلم 2121/ 2/ 2وافتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم  21211213وفً تارٌخ  24241ٌده برلم    جالل صبحى جالل اللٌثى نوفل)اللٌثى للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك ل -  188

شارع ابن النفٌس المنطمه السكنٌه الثامنه بملن /عاٌده دمحم عطٌه  45عماره  11شمه -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 النضار 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  24264مصطفى سلٌمان السٌد الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 شارع عزت برهام بملن /سمٌر على رزق عرفه -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24268دمحم مجدى دمحم بردانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 رون بملن / رافت عبدهللا ها -خلف مجلس المدٌنة  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  12222عالء محمود مرسى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 السادس من اكتوبر بغرض مصنع بالستٌن سلوتٌب -م 311مخازن  852الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه ق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24265ٌده برلم    احمد صبحى دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك ل -  122

 بملن/امٌنه محمود الدعوشى -م منوف -الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24244سما ربٌع حسٌن جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 /فرٌده دمحم عون  بملن-الـتأشٌر:   ، جزى م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  5864هانم دمحم زكرٌا جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح دملٌج بملن /ورثه سالمه دمحم عبد الحمٌد سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  24263برلم    هدى دمحم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  125

 بملن / دمحم زكى عبدالمنعم  -شارع الجمهورٌة  -، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24266احمد نبوى سالم كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بملن / دمحم نجٌب دمحم صالح  -ارة زغلول ح -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  24242ولٌد احمد على ابراهٌم مغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 سوق المنطمه الرابعه بملن /محمود دمحم محمود الخولى 26-وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  24241، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دعاء فكرى فاٌز حربى -  128

 بملن / اسامه عبدهللا عبدالرحمن على  -محور خدمات الحى الثانى  - 3لطعه  - 8مكتب رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213ارٌخ وفً ت 24262فهمى عادل دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

بملن / مختار دمحم دمحم  -محور خدمات الحى الثانى  - 12عمار رلم  -بالدور الثانى علوى  - 3مكتب رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 جاد 

عدٌل العنوان , تم ت 21211213وفً تارٌخ  24264احمد وحٌد السٌد شحاته مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن /زكٌه دمحم دمحم رضوان  15المنطمه السكنٌه  541دور ارضى عماره  1شمه -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  24243صبحى مصطفى على جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن /مصطفى صبحى  مصطفى  جمال الدٌن -حرٌه ش ال-وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان  21211213وفً تارٌخ  16242محمود عبدالعزٌز عبدالتواب االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 أ مول دار مصرالسادات   214, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  4426بد هللا الفرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد ع -  213

 بناحٌة تتا  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح / هداٌه عبداللطٌف عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211216وفً تارٌخ  24242دمحم عبدهللا دمحم لاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 مجمع الصناعات المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /على احمد الجمال  3، السادات وحده رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24244امٌر دمحم شبل احمد السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 كنٌسه بملن /دمحم شبل احمد السواق ش ال-الـتأشٌر:   ، منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24248احمد حلمى حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، جزى بملن /عصام فوزى طارق جعفر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  23232حماده جمعه عبدهللا عبدالرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

ورش المنطمه - 6128وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن /حماده جمعه عبدهللا عبدالرؤف بناحٌه السادات /لطعه 

 1الصناعٌه السادسه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  24246سامٌه فتحى حداد الساروخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 بملن /صالح محمود غنٌم -غمرٌن -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  16144على صالح على عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

بملن / حسن عبد الفتاح احمد  -مدٌنة السادات  - السوق التجارى -م الثالثه  - 4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم 

 الرلٌك وامل محفوظ احمد الرلٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  24281دمحم عاطف عبدالحمٌد بٌومى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 اٌد بملن / احمد محمود عبدالمجٌد ز -ش الزراعه  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211214وفً تارٌخ  24286حلمى السٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / سماح عبدهللا عبدالحلٌم  -م . منوف  -، شبرا بلولة 

تم تعدٌل  21211214تارٌخ وفً  12854مصطفى عبدالستار مصطفى عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

بملن / شٌماء  - 14المنطمة  -مول دار مصر  -ب  115محل رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

 سعٌد دمحم 

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  12854مصطفى عبدالستار مصطفى عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بملن / اٌمان كامل على عبدالوهاب  -مول دار مصر  -ب  118محل رلم  -نوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات الع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24221دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 بريالـتأشٌر:   ، فٌشا الكبري بملن/مركز شباب فٌشا الك

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  24282محمود حمٌده مختار ابو رٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بملن / دمحم وابراهٌم عبدالعال ابراهٌم الزهار  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  12854مصطفى عبد الستار مصطفى عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

بملن / اٌمان  -مول دار مصر  -ب  118محل رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات 

  2121/  2/  14فى  12854ولٌد برلم تابع  - 442تجمٌل اودع برلم بغرض بٌع مستحضرات -كامل على عبدالوهاب 

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  12854مصطفى عبد الستار مصطفى عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 14المنطمة  -مول دار مصر  -ب  115محل رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى لٌصبح السادات 

 بملن / شٌماء سعٌد دمحم  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24281عالء جابر عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 بملن / حسن دمحم زمزم -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  24282، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد محمود دمحم محمود شعالن -  212

 بملن/ حمدي عبد اللطٌف خضٌر-وصف الـتأشٌر:   ، سدود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24222ولٌد عبده متولى لمٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / ثروت مصطفى السٌد عاشور  -ش الدفراوى من طرٌك برهٌم ) الحصرى (  -الـتأشٌر:   ، منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24284عمرو عادل عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن /مجدى احمد محمود -الـتأشٌر:   ، عزبه السلخانه المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24284د عبد الفتاح شتات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحً السٌ -  222

 الـتأشٌر:   ، لرٌه عدنان مدنً بملن/ محمود السٌد عبد الفتاح شتات 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21211214وفً تارٌخ  24221طارق احمد احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /سمٌر دمحم نبٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  16111دمحم عبدالحلٌم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  13328تاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الفتاح دمحم عبد الف -  225

 بملن / دمحم عبد الفتاح جمعه -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الكٌان المانونى للفرع لٌصبح محل رئٌسى بناحٌة تتا 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  13328ك لٌده برلم    عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سب -  226

شبٌن الكوم  42242والممٌد برلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الكٌان المانونى للمحل الرئٌسى الكائن بناحٌة كفر سنجلف المدٌم 

 لٌصبح فرع وتم الغائه لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24223بك لٌده برلم    طارق انور احمد زٌن ، تاجر فرد ،  س -  224

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /سلٌمان عبد الحمٌد البنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  13328عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 بملن / دمحم عبد الفتاح جمعه -م . منوف  -تعدٌل الكٌان المانونى للفرع لٌصبح محل رئٌسى بناحٌة تتا وصف الـتأشٌر:   ، تم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  13328عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

شبٌن الكوم  42242والممٌد برلم  -حل الرئٌسى الكائن بناحٌة كفر سنجلف المدٌم وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الكٌان المانونى للم

 لٌصبح فرع وتم الغائه لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24285مصطفى دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ج عٌد فرج مبرون الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه بملن /فر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  24288دٌنا دمحم ابراهٌم دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 بملن / مطراوى عبدالمجٌد مطراوى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  25111  دٌنا خلٌل متولى الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  232

 شارع مدرسه السالم بملن /عادل عرفه شعٌب -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم  21211218وفً تارٌخ  18532حامد ابراهٌم حامد عمار)عمار للتجاره والتوزٌع( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 بملن /محمود احمد محمود لشموش -تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع المعداوى م منوف تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  25116اسامه محمود دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 رى ابراهٌم عبداللطٌف بملن/ صب-سوق المنطمه الحادٌه عشر  1مكتب رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  24224دمحم مسعد عبدالمحسن الرٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 بملن / دمحم دمحم منصور الشرنوبى  -امام مسجد االربعٌن  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  25112ك لٌده برلم    شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سب -  236

 بملن / تامر كمال صالح   -سوق المنطمه الثانٌة عشر  -  28محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  25111احمد دمحم احمد العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 بملن /جمعٌه الخدمات االجتماعٌه بسرس اللٌان -شارع االربعٌن -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  24224حسن طارق حسن الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 بملن / طارق حسن دمحم  -عزبة المشال  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  25111اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 بملن / دمحم اسماعٌل الفٌشاوى  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  23214نهى دمحم عادل عبدالمجٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

بملن /سمٌره عبدالحمٌد عبدالمادر -سرس اللٌان ش /بورسعٌد امام مستشفى سرس اللٌان العام  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع 

 2/ 18افتتح فى منوف  23214بغرض مكتب مستلزمات طبٌه وسمتها التجارٌه مكتب النور للمستلزمات الطبٌه ولٌد برلم تابع 

/2121 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  23214نهى دمحم عادل عبدالمجٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 شارع برهام بملن /ٌاسر دمحم هانى النحراوى -وصف الـتأشٌر:   ، المحل الرئٌسى بناحٌه منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  23214تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نهى دمحم عادل عبدالمجٌد عمار ، -  242

 بملن /سمٌره عبدالحمٌد عبدالمادر -شارع بورسعٌد امام مستشفى سرس اللٌان العام -وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218ً تارٌخ وف 16112سحر نصر شولى ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن بالتبعٌه لشطب الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  25118عطٌات دمحم عبدالعاطى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 بملن / كرٌم مبرون معوض حامد -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، كفر بالمشط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218ٌخ وفً تار 25113وائل دمحم عبدالعزٌز المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 بملن /عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز المالكى -جسر الباجورٌه -الكوم االحمر -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  24282محمود حمٌده مختار ابو رٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

بملن / محمود وابراهٌم عبدالعال ابراهٌم  -شارع داٌر الناحٌه البحرٌه  -دٌل العنوان لٌصبح بناحٌة منوف وصف الـتأشٌر:   ، تم تع

 الزهار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  24228اٌه دمحم ٌحى حسٌن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 /تفٌده عبدالعزٌز زٌن الدٌن  بملن-ارض الشوربجى -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  25112ابراهٌم ناجى عبدالجواد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 بملن/ اشرف فتحى عٌسى  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  6851برلم    عبد الوهاب ابراهٌم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  242

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن /لٌصبح بملن /مٌرفت عبدالوهاب ابراهٌم الجندى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  24226سماسم محمود حافظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 بملن / دمحم سعد مكور  -مركز منوف  -من شارع الشامى  -السلخانة  الـتأشٌر:   ، عزبة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  25111دمحم سعٌد معوض عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 مول التاسعه بملن / سعٌد معوض محمود 14محل رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  25112وهاب دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ال -  252

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا الكبرى بملن /مجدى عبد المنعم دمحم عرفه 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21211218وفً تارٌخ  24225فرٌده حسن دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 بملن / سعد حسٌن احمد  -بجوار جامع مهنا  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  21831محمود فتح هللا حسن االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 بملن / دمحم احمد لدٌحه  -حمزه  شارع المحكمه متفرع من شارع عبده -وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى  سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  21831محمود فتح هللا حسن االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

/  بملن -محور خدمات الحى الثانى  - 4لطعه رلم  -الدور الثالث علوى  - 6شمه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع السادات 

 جمال الدٌن دمحم معتوق خضر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  25114رمضان صابر سالمه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 بملن / ولٌد معوض صالح المعداوى  -عزبة السرجانى  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  21831سبك لٌده برلم      محمود فتح هللا حسن االشمونى ، تاجر فرد ، -  254

 -محور خدمات الحى الثانى  - 4لطعه رلم  -الدور الثالث علوى  - 6شمه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة السادات 

  2121/  2 / 18فى  21831اودع برلم  ولٌد برلم تابع  -بملن / جمال الدٌن دمحم معتوق خضر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  15226احمد دمحم دمحم اسماعٌل زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

بملن محمود عبد الحمٌد محمود نشاطه/ تجارة المبٌدات -سكه المناطر -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه سرس اللٌان 

 15226ولٌد برلم  2115/6/18والتماوى افتتح فى  والمخصبات الزراعٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  15226احمد دمحم دمحم اسماعٌل زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 جسر المشروع الشرلى بملن /سعٌد ابراهٌم على الشال -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  18422الهادى السٌد الطمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الغفار عبد  -  261

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /تحٌه محمود دمحم امٌن بناحٌه زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212ٌخ وفً تار 23411عمرو ممدوح جمال خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

بملن /عبدالرحمن ممدوح جمال -ب المنطمه الصناعٌه الثالثه  1/ 11-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

  2121/ 2/ 12منوف افتتح فى  23411بغرض نشاط تصنٌع ابواب وشبابٌن واسوار من الكرٌتال ولٌدبرلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  25115ل دمحم علً النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاد -  262

 مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  156الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  25115عادل دمحم علً النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 (25425اكتوبر ) 6ب شمه مدٌنه 14عمرانٌه اولً اسكان المهندسٌن عماره  8الـتأشٌر:   ، الحً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  25116جمعه دٌمٌن خلٌفه عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 بملن / انور عبوده عبدالجلٌل النجار  -المنطمة الثانٌة  - 424عمارة  - 1شمه  -، السادات وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  22832عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وذلن لالستغناء عنه  44265وممٌد برلم  6215جٌزه المودع برلم -اطر الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه المطه منشاه المن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  24644اسامه مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / احمد منٌر البكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  23411خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو ممدوح جمال -  264

 بملن /عبدالرحمن ممدوح جمال -ب المنطمه الصناعٌه الثالثه  1/  11الـتأشٌر:   ، السادات 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21211212وفً تارٌخ  23411عمرو ممدوح جمال خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

ب المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن /عبدالرحمن دمحم فرج جمال خاطر  1/ 11الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه 

 منوف  23411بغرض نشاط تورٌد الحدٌد التجارى والتورٌدات العمومٌه )الحدٌد المشغول (ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  25114تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فتحً سالم حامد المعاز ، -  262

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ترعه الحشاشه بملن/ فتحً سالم حامد المعاز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  25118دمحم على حسن غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ، كفر داود بملن /سمٌر حسن دمحم خضر    الـتأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  23224اسماعٌل رضا زكى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه الخطاطبه مدق الزلط مركز السادات بملن/ احمد السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  25113مدوح دمحم علً جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  242

 بملن عبد العزٌزعبد الحمٌد دمحم الجزاره  -شارع السرساوٌه-الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  25114رضا صالح دمحم دمحم علٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 السوق التجارى السكنٌه االولى بملن /مهدى امٌن دمحم  25محل -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  24644  كرٌم عبدالمادر احمد ابوحواٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن/ عبد الشافً اسماعٌل الفالحه بناحٌه منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  15854دمحم عبدالستار جرابٌع برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ر:   ، تم تعدٌل المالن / بملن / مبارن اسماعٌل على عبدالعاطى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  15226احمد دمحم دمحم اسماعٌل زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

/تجاره اسمده وسوبر فوسفات افتتح فى  جسر المشروع الشرلى نشاطه-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه سرس اللٌان 

 15226منوف ولٌد برلم تابع  2121/2/12

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  16368دمحم كرٌم دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

بملن / عادل  -المنطمة الصناعٌة السادسة  - 6121لطعه  - 2محل رلم  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات 

  2121/  2/  21فى   16368اودع برلم    ولٌد برلم تابع  -بغرض تصنٌع لوحات كهربائٌة  -جعفر دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  25128دمحم جمال عبدالبالى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 فتحى دمحم السٌد -السادات  11ش /ابوبكر الصدٌك م 361-ر:   ، السادات الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  25125منصور ناجى عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 بملن / محمود مهنا عبدالنبى  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل  21211221وفً تارٌخ  25123لدٌن مصطفى عبدالعظٌم احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا -  281

بملن /هانى دمحم سمٌر -مجمع الصناعٌه الرابعه  5عنبر رلم  243،268وحده رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 عبداللطٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  14611د ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا الحسانٌن احمد ، تاجر فر -  281

 مور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن /دمحم دمحم جالل دمحم بصٌص  142مبنى رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21211221وفً تارٌخ  14611دمحم رضا الحسانٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /عٌد ابراهٌم دمحم  13عنبر  55-54وحدات ارلام -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  25122نصر عبدالعظٌم ابراهٌم سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 بملن / امٌنه ربٌع السد الشرٌف  -المنطمة الخامسة  - 454لطعه  -تأشٌر:   ، السادات وصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  25126محمود مهنا عبدالنبى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 لنبى دمحم بملن /منصور ناجى عبدا-كفر داود -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  25124محمود مصطفى عبد الستار جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 وصف الـتأشٌر:   ، جزى بملن /جمال احمد عبد المؤمن المغربى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221ارٌخ وفً ت 25121بٌشوى رشدى سلٌمان برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

بملن /بٌشوى رشدى سلٌمان -مرحله ثانٌه ورش الشباب امتداد الصناعٌه الخامسه  42لطعه رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 برسوم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

وان , وصف تم تعدٌل العن 21211221وفً تارٌخ  25112دمحم عبدالفتاح ابوالعال عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 بملن /مروه جمعه عرابى كساب -م منوف -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  25121دمحم صبحى عبدالواحد زرٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 حمٌد عبدالسمٌعبملن / فاطمه عبدال -شارع الشهٌد حافظ الخٌاط  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  14611دمحم رضا الحسانٌن  احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن /دمحم دمحم جالل دمحم بصٌص  142مبنى رلم -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات 

 منوف 14611ولٌد برلم تابع  2121/2/21راطٌم رى افتتح فى نشاطه/تصنٌع خ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  16368دمحم كرٌم دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

  ٌوسف بملن / عادل جعفر دمحم -المنطمه الصناعٌة السادسة  - 6121لطعه  - 2محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  16368دمحم كرٌم دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

وممٌد برلم  -بملن / ابراهٌم سٌد ابراهٌم  -المنطمه العشرون  - 843لطعه رلم  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

  2115/  11/  24منوف فى  16368

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  25124عبد الرحمن عبد الهادى احمد اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 كفر داود بملن /عبد الباسط عبد الهادى احمد اللٌثى -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  8623م    زكى نظمً زكى عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  223

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /كفر داود الجدٌده امام بنزٌنه مصطفى ٌونس  بملن كٌرلس  ذكى نظمى ذكى

وان , وصف تم تعدٌل العن 21211221وفً تارٌخ  25122دمحم احمد عبد هللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا الكبرى بملن /احمد دمحم السٌد احمد 

سعد مسعود طالب الساعدى )الساعدى للمماوالت والتورٌدات العمومٌه وتاجٌر المعدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

المنطمه السابعه  115لطعه رلم  1شمه رلم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات  21211223وفً تارٌخ  25131

 بملن /دمحم عواد ابو المجد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  25131رضا فرج دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ، طمالى بملن /فرج دمحم عبد العال فرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  21441د ،  سبك لٌده برلم    اسماء دمحم دمحم سالم ، تاجر فر -  224

 بملن / مجدى السٌد محمود -، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /بناحٌه شبرابلوله م منوف 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21211223وفً تارٌخ  22828ابراهٌم جابر خالد ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، عزبه المغربى شارع ماكٌنه الطحٌن بملن /خالد حامد خالد ابو فرو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  22828ابراهٌم جابر خالد ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

الطحٌن عزبه المغربى بملن /صابر جابر خالد نشاطه /محل لبٌع  شارع ماكٌنه 14-الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف 

 منوف 22828ولٌد برلم  2112/4/11السلع الغذائٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  25132نجالء كامل سعد محمود المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 نادى المنطمه الثامنه بملن /رفٌك دمحم دمحم الماضى داخل -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  22828ابراهٌم جابر خالد ابوفرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

لد ابو فرونشاطه /حظٌره الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه عزبه المغربى شارع ماكٌنه الطحٌن بملن /خالد حامد خا

 22828مواشى وتجارتها لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  16318ابراهٌم دمحم عبد العزٌز عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بملن / محمود ابراهٌم السٌد  -السادات  -المنطمه الثالثه  - 124ق  - 1وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25132تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن دمحم احمد ابراهٌم ، -  313

 المنطمه الثامنه بملن /اٌمان عبد المطلب جادو  28عماره  3شمه -الـتأشٌر:   ، السادات 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21211224وفً تارٌخ  13213ذكى حسن حسن البهتٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 امتداد شارع دمحم فرٌد امتداد جسر الفرعونٌه بملن /بثٌنه محمود فاضل  -الـتأشٌر:   ، منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  13213ذكى حسن حسن البهتٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

فى  1522ان بملن /السٌد ابراهٌم زٌدان نشاطه مالبس رٌاضٌه اودع برلم شارع زٌد 1-الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف 

 منوف 13213ولٌد برلم تابع  2113/2/22

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211224وفً تارٌخ  25134دمحم معوض الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ، سدود بملن /نادٌه معوض حمزه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25148د حسنى عزٌز عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماج -  314

بملن / ماجد  -بالمنطمة الصناعٌة المطورٌن  - 145وحدة رلم  -مجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 حسنى عزٌز عبدالملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25148عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد حسنى عزٌز  -  318

 -بملن / نادٌه لبٌب تادرس  -منشٌة النور  - 34الكٌلو  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة ش طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى 

  2114/  5/  1فى  34246( ولٌد برلم  6من المجموعه  36مره والف 12بغرض مكتب استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25138احمد مصطفى عبدالسٌد طه بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بملن / عادل خلٌل عبدالهادى خلٌل  -ٌافطة الخطاطبه المحطه  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  18324اسامه جابر فتح هللا تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / عبد الحمٌد دمحم خلٌفه بناحٌه زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25144تامر مصطفً دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 منوف بملن / مختار فتحً دمحم الفٌشاوي  -م-الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25145عال دمحم عبد الرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 مود محجوب اسماعٌل الـتأشٌر:   ، صنصفط بملن /ابراهٌم مح

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25141حسن عدلى عبد الستار عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 تجارى المنطمه العاشره بملن /فارس عبد العزٌز بدوى  2لطعه رلم  13محل -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25151، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد رزق الٌاس عوض هللا -  314

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن /عماد رزق الٌاس  66وحده -الـتأشٌر:   ، السادات 

 عوض هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211224وفً تارٌخ  25133  ندا كابس دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  315

 بملن /طاهر محمود دمحم عٌد -م منوف -، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  18244دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 منطمه الصناعٌه السادسه بملن / دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن ال 6242وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  18244دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

ه بملن/ دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد المنطمه الصناعٌه السابع 4163وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌس بناحٌه السادات لطعه رلم

 منوف18244حسٌن وكٌال عن امجد جابر احمد عالم وكٌال عن دمحم سٌد زٌنهم محمود  بغرض نشاط عبوات بالستٌن ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25142ابراهٌم فاروق دمحم بدر حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 مول البنون المنطمه الخامسه بملن /دمحم ابراهٌم  15ف الـتأشٌر:   ، السادات  مكتب رلم وص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25144احمد دمحم عبد الرازق شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /دمحم عبد الرازق ابو شوشه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25136الهام دمحم محمود العشماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع البغدادي بملن / لدري عبد الحمٌد الجندي 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21211224وفً تارٌخ  25143علً السٌد علً عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، منوف كفر السنابسه بملن/ابراهٌم فتحً فرحات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  24211صبحى دمحم عبدالموجود جدوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 نصفط بملن /حامد دمحم الغنام عزبه برٌن تابع ص-وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  4822سامح زكرٌا احمد فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن /سامح زكرٌا احمد فضل بناحٌه السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25135جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام عبدالحمٌد المغربى  صالح ، تا -  324

 بملن / ابراهٌم على ابراهٌم  -عزبة الخمسٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25146احمد دمحم ابراهٌم الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /ٌاسر ابراهٌم شفٌك الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25141عبدهللا سعٌد محمود خراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 بملن / صباح عبدهللا على الشاذلى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  13213فرد ،  سبك لٌده برلم     ذكى حسن حسن البهتٌمى ، تاجر -  324

امتداد شارع دمحم فرٌد امتداد جسر الفرعونٌه بملن /بثٌنه محمود فاضل  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف

 13213لم تابع ولٌد بر 212نشاطه لاعه افراح ونادى صحى ومطعم  وكافٌترٌا  اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25134كرم هاشم على ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

مرحله ثانٌه بورش مشروعات الشباب بامتداد المنطمه الصناعٌه  46لطعه ارض صناعٌه رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

  الفٌشاوى الخامسه بملن /احمد عمر دمحم

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  25156مها عبد هللا طه الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 المنطمه السكنٌه الرابعه بملن /دمحم عماد الدٌن دٌاب  32عماره  3شمه -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  25151سبك لٌده برلم    حسن دمحم حسن الشهاوى ، تاجر فرد ،   -  331

 الـتأشٌر:   ، جزى بملن /هناء بسٌونى الهمالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  25142صالح مرضى صالح المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 بملن / رمضان صابر سالم  -عزبة السرجانى  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  25154عماد عبده عطٌه السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 بملن / عادل جعفر دمحم ٌوسف  -منطمة الورش  - 6121لطعه  - 4محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  25153دمحم عٌسى دمحم الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 سالم عٌسى دمحم الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /ا

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  15153جالل سٌد احمد محمود السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / جالل سٌد احمد محمود السعدنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  25154لٌده برلم    غنٌم سمٌر فتحى عبدالنور غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  335

 بملن / عبدالفتاح السٌد عٌد العطار  -م . السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  15212رجاء دمحم ابراهٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

، تم افتتاح فرع بناحٌه كوم حماده الطٌرٌه بجوار صٌدلٌه د/ هناء بملن /صبرى دمحم ابراهٌم رضوان بنشاط مكتب الـتأشٌر:   

 2121/ 2/ 16رحالت داخلٌه ونمل عمال افتتح فى 

ل تم تعدٌ 21211226وفً تارٌخ  25163عبد المجٌد انصاري عبد المجٌد دمحم كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 ورش الشباب مرحله اولً بملن / عبد المجٌد انصاري عبد المجٌد دمحم كساب 54العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  25161احمد عماد عبدالواحد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 بملن /عماد عبدالواحد سلٌمان -دمحم فرٌد شارع -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  24461عادل على عبدالجلٌل الدكانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /عادل علً عبد الجلٌل الدكانً بناحٌه دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  12215راهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجوى فرٌد اب -  341

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن  132وحده رلم -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

ولٌد برلم تابع  2121/2/25نتر عادى ومغطاه بمشره افتتح فى بملن /نجوى فرٌد ابراهٌم حنا نشاطه /تصنٌع الواح خشب كو

 منوف  12215

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  25141صالح ٌوسف عبد العظٌم غلمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، بهواش بملن /عماد مشحوت طلبه ابو العٌنٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  25162راهٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    موهاب السٌد اب -  342

 بملن /ابراهٌم عبد الواحد ناصف - 3المنطمه الثانٌه عماره  3شمه رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  25152محمود السٌد عبدالجبار ابوكرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

بملن / عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم  -الصناعٌة الرابعة  -مجمع الصناعات الصغٌرة  - 231وحده رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 داود 

تعدٌل العنوان , تم  21211226وفً تارٌخ  25158احمد ماهر دمحم ٌوسف البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 م . منوف  بملن / عبدالمتجلى احمد عبدالمتجلى  -وصف الـتأشٌر:   ، تتا 

تم تعدٌل العنوان  21211226وفً تارٌخ  25168دمحم فوزى محمود عبدالممصود خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 بملن / وائل فوزى محمود عبدالممصود خضر  -ولى المنطمة اال -  5عمارة   - 1شمة  -, وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  25164سامً عبد العال دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 بملن / عبد الفتاح دمحم الزهار  -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  21311ك لٌده برلم    رامى فرج عبدالبدٌع على ، تاجر فرد ،  سب -  344

وذلن  2118/2/23فى  3426و 2121/2/11فى  648الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحلٌٌن الرئٌسٌٌن االخرٌٌن المودعٌٌن برلم 

 لالستغناء عنهما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226تارٌخ وفً  25166هبه سعٌد سعد السعودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 الـتأشٌر:   ، منوف بجوار الجوازات بملن/دمحم السٌد دمحم السٌد الجمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  12215نجوى فرٌد ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن بملن /نجوى فرٌد ابراهٌم حنا مجمع ا 132وحده رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  12215نجوى فرٌد ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

مد نشاطه بٌع خشب ممشره افتتح فى بملن /ابراهٌم احمد سٌد اح-شارع الرحمه -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف 

 منوف   12215ولٌد برلم  2114/8/14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211226وفً تارٌخ  24242دمحم احمد دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 بملن /محمود دمحم محمود شرف -، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /بهواش م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  25165ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 بملن / صفاء عبدالحمٌد حسن نوٌر  -شارع بور سعٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226رٌخ وفً تا 25164كمال طارق توفٌك دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 بسوق محور خدمات الحً الثانً المنطمه السكنٌه الثانٌه بملن/ احمد سمٌر صبحً عبد المطلب  12محل رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

عنوان , تم تعدٌل ال 21211226وفً تارٌخ  25161ٌوسف عبدالغفار على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 بملن /احمد مبرون السٌد -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل  21211226وفً تارٌخ  25162دمحم عبد الفضٌل عبد العزٌز عطٌه مشاحٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 ى بملن /فاطمه عبد الشكور دمحم عثمان محور خدمات الحى الثان 14لطعه رلم  6محل رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  22215عبدالفتاح سعٌد فتحى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

لن / بم -م . السادات  -الصناعٌة الرابعة   -مجمع الصناعات الصغٌرة  - 238الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحدة 

 عبدالرحمن عٌد ابراهٌم داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  25141دمحم دمحم المهدى الغول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 طرٌك برهٌم بملن /مجدى عبد العاطى ابو العال فاضل -الـتأشٌر:   ، منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  11614بك لٌده برلم    نبٌل رزق الٌاس عوض هللا ، تاجر فرد ،  س -  358

 مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن بملن /نبٌل رزق الٌاس عوض هللا  24وحده رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  11614نبٌل رزق الٌاس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان ش الكورانى من ش بورسعٌد ملن سعٌد سعد ابراهٌم خطاب نشاطه ورشة موبٌلٌا 

 منوف 11614ولٌد برلم  2111/1/28فى  158اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  11614نبٌل رزق الٌاس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن  24وحده رلم -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

ولٌد برلم  2121/2/25طه /تصنٌع غرف نوم وسفر ومطابخ باب وشبان افتتح فى بملن /نبٌل رزق الٌاس عوض هللا نشا

  11614تابع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25146محمود شاكر احمد خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 ش بورسعٌد بملن /ناصر عبد العظٌم عطا هللا -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  18611احمد سعٌد احمد على مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه بناحٌه بنى سالمه بجوار الوحده الصحٌه منشاه المناطر الجٌزه بنشاط مكتب رحالت 

  2121/ 2/ 26داخلٌه ومتعهد نمل عمال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25148هاجر دمحم عبدالعزٌز الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 بملن /جمعٌه تنمٌه المجتمع بدبركى -الـتأشٌر:   ، دبركى م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224 وفً تارٌخ 25181حاتم جابر دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 بملن /دمحم مهدى الدمحمى -م منوف -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25142كمال احمد على عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 احمد على عرالى  بملن / كمال -شارع المطان طرٌك برهٌم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25143ابراهٌم فتحى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 شارع الجٌش بملن /غرام صابر فهمى حسن -الـتأشٌر:   ، منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211224فً تارٌخ و 25183اٌمن رضا مطر ابو العنٌن مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /احمد عبد المنٌب محمود درغام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  25182ابراهٌم فتحى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 ى دمحم شعبان بملن /فتح-م منوف -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25144نهً حسن عبد الحمٌد علً نشناش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 بالسوق التجاري بالمنطمه السكنٌه الخامسه بملن / دمحم حسن شندي دمحم 26وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  25142عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد المؤمن خلٌل  -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، بهواش بملن /عبد المؤمن خلٌل عبد التواب

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21211212وفً تارٌخ  12442د ،  سبك لٌده برلم   ، تاجر فر 1عبد هللا عبد الجلٌل ٌوسف حسنٌن  -  1

 وصف التأشٌر:  ورشه تصنٌع وتشكٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  12442عبدهللا عبدالجلٌل ٌوسف حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اد وتصدٌر فى حدود ماتمره التعلٌماتالتأشٌر:  مكتب تورٌدات عمومٌه ومماوالت واستٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  11121خالد فرٌد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 حداٌد وبوٌات ولوازم دٌكور

دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تع21211212وفً تارٌخ  11121خالد فرٌد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 حداٌد وبوٌات ولوازم دٌكور ومماوالت وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  2428احمد دمحم سامى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211215وفً تارٌخ  11416، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد المعطى على مصطفى  -  6

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره لطع غٌار التبرٌد والتكٌٌف وتصنٌع وتجمٌع الشٌلرات والمراوح وابراج التبرٌد والتجمٌد 

 ووحدات مناوله الهواء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  13882سبك لٌده برلم    محمود دمحم محمودحافظ ، تاجر فرد ،  -  4

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع احبار مائٌه وكٌماوٌات وتصنٌع غراء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  24665شٌماء حمدى فتح خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اط تورٌدات عمومٌه )ما عدا المالبس العسكرٌه وتورٌدات العماله وخدمات االنترنت (تم اضافه نش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21211215وفً تارٌخ  16266فاتن حلٌم فهٌم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة فالتر مٌاه ومستلزماتها

تم تعدٌل النشاط , 21211216وفً تارٌخ  23165ٌن سعٌدعلى ابوالعٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ضٌاء الد -  11

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح انتاج حٌوانى البان وتسمٌن

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا21211212وفً تارٌخ  21128احمد دمحم سلٌمان السمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تجاره مستلزمات بٌئٌه وخدمٌه وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  14488دمحم احمد راغب المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 صبح تصنٌع وتمطٌع روالت بالستٌنتم تعدٌل النشاط لٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211211وفً تارٌخ  23413مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211211وفً تارٌخ  23413مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211211وفً تارٌخ  23241دمحم دمحم السٌد مرسى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 (وذلن فى حدود ما تمره التعلٌمات6من المجموعه  36والفمره 12التأشٌر:  تم اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه

وفً تارٌخ  22524وانى )الشنوانى لالستثمار العمارى والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على كامل احمد الشن -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تشطٌبات الى النشاط االصلى21211211

وفً تارٌخ  22815سبك لٌده برلم   عبدالفتاح رضا عبدالفتاح البٌومى )البٌومى لتجاره المواد الغذائٌه( ، تاجر فرد ،   -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تجاره خضروات الى النشاط االصلى21211211

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  4255سهام سلٌمان غالى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 صنٌع خراطٌم رى بالتنمٌط ومستلزمات رى بالتنمٌطتم تعدٌل النشاط لٌصبح ت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21211213وفً تارٌخ  5864هانم دمحم زكرٌا جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح بمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211216فً تارٌخ و 4426احمد سعٌد عبد هللا الفرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مجمدات

تم تعدٌل النشاط , 21211216وفً تارٌخ  23422صابرٌن حسن عبد الراضى حمد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط اجهزه كهربائٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط 21211214وفً تارٌخ  12854طفى عبد الستار مصطفى عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مص -  22

 , وصف التأشٌر:  كوافٌر رجالى

تم تعدٌل النشاط , 21211218وفً تارٌخ  18248نادٌه عبدالرحٌم فهٌم محمود الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 :  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه (وصف التأشٌر

تم تعدٌل النشاط , 21211218وفً تارٌخ  14622احمد صبحى عبد الحمٌد ابوعاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر:  ورشة نجارة مٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  15854سبك لٌده برلم    دمحم عبدالستار جرابٌع برٌن ، تاجر فرد ،  -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  18332جابر عبدالحمٌد احمد سمٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط تسوٌك عمارى الى النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  18612ابراهٌم دمحم على ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح ورشة نجارة مٌكانٌكٌة

وفً تارٌخ  12128رلم   عبد الرؤف عطٌة جوهرى دمحم ) الجوهرى لتسمٌن المواشى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط ادرار البان الى النشاط االصلى21211212

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  16146احمد احمد سالم الخلوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 راع االراضى الى النشاط االصلى مع شطب نشاط االستٌراد من النشاط االصلىتم اضافه نشاط المشاتل واستصالح واستز
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تم تعدٌل النشاط , 21211221وفً تارٌخ  24464احمد عبد الحكٌم عبد الحمٌد احمد رزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

رٌه وخدمات االنترنت وتورٌد العماله وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات )فٌما عدا المالبس العسك

 1(والتوكٌالت التجارٌه ومماوالت عامه والتصدٌر فى حدود ما تمره التعلٌمات وخدمات النظافه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21211223وفً تارٌخ  11242مجدى سعد دمحم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تٌار خفٌف الى النشاط االصلى )بعد الحصول على التراخٌص االزمه ( اضافه نشاط مستلزمات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211226وفً تارٌخ  24461عادل على عبدالجلٌل الدكانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه نجاره

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211226وفً تارٌخ  22215،  سبك لٌده برلم    عبدالفتاح سعٌد فتحى سلٌم ، تاجر فرد -  33

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تخرٌز بالستٌن خراطٌم رى عادٌة وبالتنمٌط

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24858لٌده برلم    محمود حسن عبدهللا ابوعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24845عمرو دمحم فتح هللا بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  24821  سامٌه محمود سلٌمان فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  15111عبد الحمٌد مشحوت عبد الحمٌد سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  2241لم   السٌد ٌوسف دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24214دمحم عاطف عبد المحسن الفرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24244اٌمن عاطف عبدالحمٌد السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24261وائل سمٌر عبد الغفار الواعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  24246سامٌه فتحى حداد الساروخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211214وفً تارٌخ  12854مصطفى عبدالستار مصطفى عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  25112ابراهٌم ناجى عبدالجواد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  25122دمحم احمد عبد هللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25135عبدالحمٌد المغربى  صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25146احمد دمحم ابراهٌم الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  25162الفضٌل عبد العزٌز عطٌه مشاحٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25148هاجر دمحم عبدالعزٌز الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  2241مراد عمر عبد المجٌد غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24214رباب رضا مهدى الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  24212تحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد محمود ف -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24224اٌه عبدهللا كامل دمحم التحٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24254، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى دمحم دمحم خضر  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24241دعاء فكرى فاٌز حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24262لٌده برلم   فهمى عادل دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك  -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24284عمرو عادل عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  23411 عمرو ممدوح جمال خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  25128دمحم جمال عبدالبالى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221تارٌخ  وفً 14611دمحم رضا الحسانٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  25122نصر عبدالعظٌم ابراهٌم سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224تارٌخ وفً  25141حسن عدلى عبد الستار عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  25168دمحم فوزى محمود عبدالممصود خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212تارٌخ  وفً 24863كرٌم ابراهٌم دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24844محمود فتحى عبدالمعز ابوجاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214 وفً تارٌخ 24885دمحم سمٌر حسن عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  24822احمد ابراهٌم دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم21211212وفً تارٌخ  24214انسان على احمد االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24233رضا مغاورى بٌومى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211211وفً تارٌخ  24241عبدهللا مشحوت عبدهللا الشرمباصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24246هدٌر دمحم مشحوت دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24255فاطمه دمحم دمحم ابوعوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24281دمحم عاطف عبدالحمٌد بٌومى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  24225فرٌده حسن دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  21831محمود فتح هللا حسن االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  25114ن صابر سالمه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضا -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25134كرم هاشم على ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  11614الٌاس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل رزق  -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25146محمود شاكر احمد خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  24852م اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ٌوسف عبدالعظٌ -  44

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24861كرم عبدهللا عٌسى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24864الف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف عبد الهادى السٌد خ -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  24823سهام السٌد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  24828ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد عبد الهادى الزهار ، تاج -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  24825مصطفى ربٌع عبد هللا ابو سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24222،  سبك لٌده برلم   فاطمه دمحم فرج السامونى ، تاجر فرد  -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24251احمد حامد عبد الموى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24281لٌده برلم   عالء جابر عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24282احمد محمود دمحم محمود شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24222م   ولٌد عبده متولى لمٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  25112دمحم عبدالفتاح ابوالعال عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25136 الهام دمحم محمود العشماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25143علً السٌد علً عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226تارٌخ وفً  25165ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  25164كمال طارق توفٌك دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم21211224وفً تارٌخ  25142كمال احمد على عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25143ابراهٌم فتحى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24866خالد عبد هللا دمحم على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24842محمود عبدالحمٌد دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24881احمد دمحم عبدالحلٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  24211امل سعٌد محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24222ت ابو الوفا تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام ثاب -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24264مصطفى سلٌمان السٌد الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24268بردانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مجدى دمحم -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  25113وائل دمحم عبدالعزٌز المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  25115تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل دمحم علً النجار ، -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  25116جمعه دٌمٌن خلٌفه عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25142تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم فاروق دمحم بدر حجازي ،  -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  25154عماد عبده عطٌه السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  25153سبك لٌده برلم   دمحم عٌسى دمحم الفٌشاوى ، تاجر فرد ،   -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  24841اسماعٌل عبد الوارث زكى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24884ك لٌده برلم   محمود جبرٌل عبد السٌد مراد ، تاجر فرد ،  سب -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24216اٌناس حلمى عبدالممصود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24216ه برلم   صابر عامر عبد هللا السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24242دمحم احمد دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24261دمحم عبدالرحمن سٌد احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24245سمٌر عبد الفتاح دمحم محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218تارٌخ  وفً 25118عطٌات دمحم عبدالعاطى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  25121دمحم صبحى عبدالواحد زرٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224 وفً تارٌخ 25144احمد دمحم عبد الرازق شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  25142صالح مرضى صالح المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21211226وفً تارٌخ  12215نجوى فرٌد ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24853احمد دمحم عبدالفضٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21211213وفً تارٌخ  24846فتحى سٌد احمد جبر الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24884حشمت دمحم على السٌد حبٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21211216وفً تارٌخ  24213دمحم اشرف عبدالممصود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  24212حنان لطب سٌد احمد لربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211211وفً تارٌخ  24235شبل عبد الحمٌد عبد الصادق خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24244عالء شرٌف احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24265احمد صبحى دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24244سما ربٌع حسٌن جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  23214عبدالمجٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نهى دمحم عادل  -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  25124محمود مصطفى عبد الستار جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  22828ابر خالد ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم ج -  111

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25151عماد رزق الٌاس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  25158ٌوسف البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ماهر دمحم  -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25182ابراهٌم فتحى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  24854ف دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رشاد عبداللطٌ -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24861دمحم نبٌل احمد المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  24824سول عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف صالح عبد الر -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  15411عاطف دمحم السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  2241فً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد ٌوسف دمحم المنو -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24236فاتن دمحم سعٌد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24243فرد ،  سبك لٌده برلم   نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن ، تاجر  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  21311رامى فرج عبد البدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24282سبك لٌده برلم     محمود حمٌده مختار ابو رٌشه ، تاجر فرد ، -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24221دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  24228ده برلم   اٌه دمحم ٌحى حسٌن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  16368دمحم كرٌم دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211223ً تارٌخ وف 25131رضا فرج دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  25166هبه سعٌد سعد السعودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24865دمحم سعٌد عوض الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  21813عبدالعزٌز حلمى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211214وفً تارٌخ  24881امٌره خضرجى عبد الرسول ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24221كرٌم عبدالصبور عبدالغنى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24225ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24234سحر خالد الخضٌري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24232ً سٌد احمد اسماعٌل حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امان -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24253فٌصل دمحم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24286اب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حلمى السٌد دٌ -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  25111دمحم سعٌد معوض عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  25112رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الوهاب دمحم رجب ، تاجر ف -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  15226احمد دمحم دمحم اسماعٌل زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25141،  سبك لٌده برلم   عبدهللا سعٌد محمود خراشى ، تاجر فرد  -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  25156مها عبد هللا طه الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  25141ه برلم   دمحم دمحم المهدى الغول ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24862اسالم عبد الناصر السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24862رلم   منى دمحم عبد الحمٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211215وفً تارٌخ  24821سالى سامى عبد الخالك عبد الفتاح الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  24218رد ،  سبك لٌده برلم   عبدالونٌس ربٌع عبدالونٌس المالح ، تاجر ف -  134

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24221عبد هللا عبد هللا عبد العظٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24224ر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا سعٌد اسماعٌل الحافى ، تاج -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24252ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  24254رد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم اشرف عبداللطٌف الكالف ، تاجر ف -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  24242دمحم عبدهللا دمحم لاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  25112لٌده برلم   شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  25114فتحً سالم حامد المعاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  25118دمحم على حسن غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25132اٌمن دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  13213ذكى حسن حسن البهتٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  25163عبد المجٌد انصاري عبد المجٌد دمحم كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  24856   احالم دمحم حلمى اسماعٌل عثمان خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  142

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24842احمد عزت عبدالعلٌم العلوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24888احمد دمحم عبدالمنعم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  24212طلعت شفٌك عبدالهادى غنٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24215نزار كمال رزق النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24231دمحم عبد هللا الشندى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

 24248نى حامد دمحم مصطفى الشنوانى)الشنوانى لتجاره االسمده والمبٌدات الزراعٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ها -  155

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211211وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21211212وفً تارٌخ  24262احمد رزق مشحوت زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  24248احمد حلمى حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  24224حسن طارق حسن الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211218وفً تارٌخ  25111اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21211221وفً تارٌخ  25121بٌشوى رشدى سلٌمان برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25133ندا كابس دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  18244دمحم عبد الغنً عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة 21211226وفً تارٌخ  25152محمود السٌد عبدالجبار ابوكرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211224وفً تارٌخ  25144نهً حسن عبد الحمٌد علً نشناش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص ,

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24855شاكر عبدهللا مصطفى الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24848رجب السٌد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24882هند نبوى عبدالرحمن األبراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211214وفً تارٌخ  24886مصطفى المدسر امبارن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 أشٌر: خاص, وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24214فاطمه الشحات ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24218احمدعبدالمجٌد عبدالجٌد اللبنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24242عاطف عبد العظٌم حسن مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24225ابراهٌم سعد مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 خاص وصف التأشٌر:

تم 21211213وفً تارٌخ  24241جالل صبحى جالل اللٌثى نوفل)اللٌثى للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  24226سماسم محمود حافظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  25124عبد الرحمن عبد الهادى احمد اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ده برلم   سعد مسعود طالب الساعدى )الساعدى للمماوالت والتورٌدات العمومٌه وتاجٌر المعدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  146

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211223وفً تارٌخ  25131

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  25151حسن دمحم حسن الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  25161  ٌوسف عبدالغفار على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25181حاتم جابر دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215تارٌخ  وفً 24822حاتم محسن عمر طلبه زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24215عبدالحمٌد دمحم نصر الزٌبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24211صبحً ابو العال دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211211وفً تارٌخ  24228محمود مجدى صالح الدٌن عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24251احمد دمحم دمحم ابو غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24263هدى دمحم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24266مد نبوى سالم كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24242ولٌد احمد على ابراهٌم مغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24284عبد الفتاح شتات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحً السٌد -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24221طارق احمد احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218وفً تارٌخ  25111اسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم احمد العب -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  25126محمود مهنا عبدالنبى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  25132مود المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء كامل سعد مح -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25145عال دمحم عبد الرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  25164ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامً عبد العال دمحم  -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25183اٌمن رضا مطر ابو العنٌن مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  24841جر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل احمد مهنى اصٌل ، تا -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24844عماد عاطف عشماوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24883ك لٌده برلم   احمد دمحم احمد الشهبه ، تاجر فرد ،  سب -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24213اسماء عبدالرؤف ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24212ه برلم   اٌه صالح فوزى الكورانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24226اسامه مصطفى دمحم المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24252دمحم بدٌع دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24264احمد وحٌد السٌد شحاته مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  24243صبحى مصطفى على جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  25116اسامه محمود دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  25113ممدوح دمحم علً جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  25114رضا صالح دمحم دمحم علٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25144تامر مصطفً دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  25154غنٌم سمٌر فتحى عبدالنور غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  13328عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  14122ماجد عبدالمنصف عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24854دمحم عبد الفتاح عبد العظٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  24843محمود دمحم ابوالنجا الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24882دمحم السٌد على مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  24211دالٌا مجدى دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  24211احمد محمود عبدالسالم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  24234لٌلى السٌد لطب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24245تار جمال دمحم على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالس -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  24258ستٌره دمحم على الشوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24244شبل احمد السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر دمحم  -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  13328عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24223ر احمد زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق انو -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  24224دمحم مسعد عبدالمحسن الرٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  25123العظٌم احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورالدٌن مصطفى عبد -  224

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  25134دمحم معوض الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  25148ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد حسنى عزٌز عبدالمل -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  25161احمد عماد عبدالواحد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 21211224وفً تارٌخ  25142تواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المؤمن خلٌل عبد ال -  228

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24864عادل صبحى دمحم الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  24826ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عرفه حسن الجزٌرى ، تاج -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  24824ولٌد لطب على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  24216ك لٌده برلم   صابر عامر عبدهللا السنٌتً ، تاجر فرد ،  سب -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24238ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  24241رلم   بٌشوى صابر عدلى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  24252كرم سمٌر الحامولى ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  24285مصطفى دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  24288دٌنا دمحم ابراهٌم دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211218فً تارٌخ و 25111دٌنا خلٌل متولى الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  25128دمحم جمال عبدالبالى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  25125منصور ناجى عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211224وفً تارٌخ  25138احمد مصطفى عبدالسٌد طه بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  25141صالح ٌوسف عبد العظٌم غلمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  25162موهاب السٌد ابراهٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21211214وفً تارٌخ  13328عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /الشبل  24538تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت  

ح /الكابتن الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصب 14344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 للصناعات البالستٌكٌه  

 الى: الدولٌه استٌل   12442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  3

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /عادل  14211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  4

 د خمٌس )مكتب رحالت عادل شٌبه الحمد خمٌس(  شٌبه الحم

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح طٌبه  24665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  5

 للتورٌدات العمومٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /فرٌجو  11416تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  6

 ماستر للتبرٌد والتكٌٌف والتجاره  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه /اكواسٌتى  16266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  4

 مصر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الهندسٌة  24134دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21211216ٌ،  فى تارٌخ :   -  8

 لتشكٌل المعادن  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح سمارت  23115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 (  Smart for electro-mechanical engineeringلتورٌد وتركٌب اعمال كهرومٌكانٌكٌه والمماوالت العامة )

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح محطة  23232تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  11

 الحمد لفرز وتعبئة خطروات وفاكهه بالتبرٌد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  23235دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21211216ٌ،  فى تارٌخ :   -  11

 /الٌوجد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  2861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  12

 الزهراء النتاج وبٌع المواد الغذائٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  23442اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21211216،  فى تارٌخ :   -  13

 /الٌوجد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  2861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  14

 الزهراء النتاج وبٌع المواد الغذائٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم  2861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  15

 مجدى عبدالعزٌز شانه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  2861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  16

 الزهراء النتاج وبٌع المواد الغذائٌة  

لتصبح كوافٌر  الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة 12854تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  14

 النجوم للرجال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح شٌاكه  18248تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211218،  فى تارٌخ :   -  18

 للمالبس الجاهزه  

السمة التجارٌة لتصبح اٌجى  الى: تم تعدٌل 21831تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211218،  فى تارٌخ :   -  12

 (  egy systemسٌستم ) 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  24414تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  21

 االخالص للزٌوت النباتٌة واالعالف  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مٌالنو  22882ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال21211212،  فى تارٌخ :   -  21

 للصناعات البالستٌكٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  18332تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  22

   APlaudir/ابلودٌر 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح بارو  16368عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21211221،  فى تارٌخ :   -  23

 للصٌانة والتورٌدات الكهربائة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح سترا  24464تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  24

 للتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  16318تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223،  فى تارٌخ :   -  25

 امان سٌفتى  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الكابتن   14344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  26

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  22222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  24

 اٌجل للتورٌدات العمومٌه وتورٌد العماله بالداخل  

 ه التجارٌه لتصبح الكابتن  الى: تم تعدٌل السم 14344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الكابتن   14344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  22

تصبح /النغم الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه ل 15212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  31

 للرحالت ونمل العمال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21211212، وفى تارٌخ    6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

، وفى    6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا   21211212تارٌخ 

تم    21211212، وفى تارٌخ    6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

، وفى    6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا   21211212تارٌخ 

تم    21211212، وفى تارٌخ    6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

، وفى    6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا   21211212تارٌخ 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    12852تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   3111111.111ها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال 21211215،

 12852تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لٌصبح شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21211215وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ   ، 12852ارق شبل السٌد النعمانى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه ط -  3

 جنٌه   3111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12852، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه توصٌة بسٌطة   -  4

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21211215،

 12852تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لٌصبح شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21211215،   وفً تارٌخ

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ   ، 12852شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   3111111.111بح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل  21211211وفً تارٌخ   ، 21482شركة عابد مصٌلحى حسن شرٌف وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1611111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    21482لٌحى حسن شرٌف وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح عابد مص -  8

 جنٌه   1611111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21211211،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

ا المحور المركزى 28ا و 24الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات 

 على عبد الباسط بجوار حدٌمة التراث بملن محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ا المحور المركزى بجوار حدٌمة 28ا و 24الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات 

 ملن محمود على عبد الباسطالتراث ب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات  21211212تارٌخ 

 ا المحور المركزى بجوار حدٌمة التراث بملن محمود على عبد الباسط28و  ا24

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

ا المحور المركزى 28ا و 24الثانى مكتب  الدور -مول الزهور  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات 

 بجوار حدٌمة التراث بملن محمود على عبد الباسط

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

ا المحور المركزى بجوار حدٌمة 28ا و 24الدور الثانى مكتب  -ر مول الزهو -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات 

 التراث بملن محمود على عبد الباسط

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212تارٌخ 

 ا المحور المركزى بجوار حدٌمة التراث بملن محمود على عبد الباسط28ا و 24

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

ا المحور المركزى 28ا و 24الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات العنوان , 

 بجوار حدٌمة التراث بملن محمود على عبد الباسط

لعنوان , تم تعدٌل ا 21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

ا المحور المركزى بجوار حدٌمة 28ا و 24الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات 

 التراث بملن محمود على عبد الباسط

وفً  6343برلم    تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  2

الدور الثانى مكتب  -مول الزهور  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع السادات  21211212تارٌخ 

 ا المحور المركزى بجوار حدٌمة التراث بملن محمود على عبد الباسط28ا و 24

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بس -  11

 بملن / الشركة 2ا شمه  24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة 

تم تعدٌل العنوان  21211212ٌخ وفً تار 6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 بملن / الشركة 2ا شمه  24, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة  21211212تارٌخ 

 بملن / الشركة 2ا شمه  24

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 بملن / الشركة 2ا شمه  24الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة  العنوان , وصف

تم تعدٌل العنوان  21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 بملن / الشركة 2ا شمه  24العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

م السادات ش على بن ابى طالب عمارة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العا 21211212تارٌخ 

 بملن / الشركة 2ا شمه  24

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 بملن / الشركة 2ا شمه  24ارة العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل العنوان  21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 بملن / الشركة 2ا شمه  24, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة 

وفً  6343تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     تم -  18

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز العام السادات ش على بن ابى طالب عمارة  21211212تارٌخ 

 بملن / الشركة 2ا شمه  24

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343الح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة ص -  12

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان  21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 اء عنه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغن 21211212تارٌخ 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان  21211212وفً تارٌخ  6343شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 الغاء الفرع لالستغناء عنه  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم 21211212تارٌخ 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان  21211212وفً تارٌخ  6343ك لٌدها برلم    شركة االندلس للمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  26

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع لالستغناء عنه تم تعدٌل العنوان ,  21211212تارٌخ 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه  21211212تارٌخ 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه 

وفً  6343سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة ب -  31

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه  21211212تارٌخ 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 ٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه العنوان , وصف الـتأش

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه  21211212تارٌخ 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه  -  33

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

وفً  6343ك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  34

شارع على بن ابى  -أ  24عمارة  - 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه  21211212تارٌخ 

 بملن / عادل خلٌل ابو العنٌن  -السادات  -المنطمه االولى  -طالب 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، توصٌة بس -  35

 -المنطمه االولى  -شارع على بن ابى طالب  -أ  24عمارة  - 2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

 بملن / عادل خلٌل ابو العنٌن  -السادات 

وفً  6343دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن -  36

شارع على بن ابى  -أ  24عمارة  - 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه  21211212تارٌخ 

 بملن / عادل خلٌل ابو العنٌن  -السادات  -المنطمه االولى  -طالب 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343ح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه صال -  34

 -المنطمه االولى  -شارع على بن ابى طالب  -أ  24عمارة  - 2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

 بملن / عادل خلٌل ابو العنٌن  -السادات 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

شارع على بن ابى  -أ  24عمارة  - 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه  21211212تارٌخ 

 بملن / عادل خلٌل ابو العنٌن  -السادات  -المنطمه االولى  -طالب 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 -المنطمه االولى  -شارع على بن ابى طالب  -أ  24عمارة  - 2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

 بملن / عادل خلٌل ابو العنٌن  -سادات ال

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 -ى علوى الدور الثان -أ  28أ ،  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب  21211212تارٌخ 

 بملن / محمود على عبدالباسط  -مول الزهور المحور المركزى بجوار حدٌمة التراس 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

مول الزهور المحور المركزى  -الدور الثانى علوى  -أ  28أ ،  24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب 

 بملن / محمود على عبدالباسط  -بجوار حدٌمة التراس 

وفً  6343تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 -الدور الثانى علوى  -أ  28أ ،  24صف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب تم تعدٌل العنوان , و 21211212تارٌخ 

 بملن / محمود على عبدالباسط  -مول الزهور المحور المركزى بجوار حدٌمة التراس 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

مول الزهور المحور المركزى  -الدور الثانى علوى  -أ  28أ ،  24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب 

 بملن / محمود على عبدالباسط  -بجوار حدٌمة التراس 

وفً  6343بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة  -  44

 -الدور الثانى علوى  -أ  28أ ،  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب  21211212تارٌخ 

 بملن / محمود على عبدالباسط  -مول الزهور المحور المركزى بجوار حدٌمة التراس 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  6343عثمان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركه صالح الدٌن دمحم دمحم -  45

مول الزهور المحور المركزى  -الدور الثانى علوى  -أ  28أ ،  24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب 

 بملن / محمود على عبدالباسط  -بجوار حدٌمة التراس 

تم  21211212وفً تارٌخ  21815كه احمد طلعت احمد حافظ صبرة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شر -  46

كفر داود الطرٌك السرٌع كفر -شارع الطرٌك االللٌمى  62-تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

 داود السادات بملن /صوفى عبد هللا توفٌك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم  21211212وفً تارٌخ  21421شركه مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

بالمنطمه محور الصناعٌه السابعه بملن  223تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بالعنوان لطعه رلم 

كاه بنشاط تصنٌع شامبو للشعر والسمه التجارٌه لتصبح /ال ٌوجد ومدٌر الفرع هو مدٌر /مصطفى دمحم عبد المنعم الشاذلى وشر

 الشركه   

 21421تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

بالمنطمه محور  223، تم افتتاح فرع للشركه بالعنوان لطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ 

الصناعٌه السابعه بملن /مصطفى دمحم عبد المنعم الشاذلى وشركاه بنشاط تصنٌع شامبو للشعر والسمه التجارٌه لتصبح /ال ٌوجد 

 ومدٌر الفرع هو مدٌر الشركه   

وفً  12852النعمانى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السٌد  -  42

مرحلة اولى بورش  - 11لطعه رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات  21211215تارٌخ 

 بملن / سعدة دمحم السعٌد  -بالمنطمة الصناعٌة الخامسة  -مشروعات الشاباب 

تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لٌصبح شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم  -  51

 - 11لطعه رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات  21211215وفً تارٌخ  12852

 بملن / سعدة دمحم السعٌد  -لصناعٌة الخامسة بالمنطمة ا -مرحلة اولى بورش مشروعات الشاباب 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  12852شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 -اباب مرحلة اولى بورش مشروعات الش - 11لطعه رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

 بملن / سعدة دمحم السعٌد  -بالمنطمة الصناعٌة الخامسة 

وفً  12852تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

مرحلة اولى بورش  - 11لطعه رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات  21211215تارٌخ 

 بملن / سعدة دمحم السعٌد  -بالمنطمة الصناعٌة الخامسة  -مشروعات الشاباب 

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لٌصبح شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 - 11لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات  تم تعدٌل العنوان , 21211215وفً تارٌخ  12852

 بملن / سعدة دمحم السعٌد  -بالمنطمة الصناعٌة الخامسة  -مرحلة اولى بورش مشروعات الشاباب 

تعدٌل  تم 21211215وفً تارٌخ  12852شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 -مرحلة اولى بورش مشروعات الشاباب  - 11لطعه رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

 بملن / سعدة دمحم السعٌد  -بالمنطمة الصناعٌة الخامسة 

تم  21211215تارٌخ وفً  21524شركه امام معوض دمحم الباسوسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

المتحده للثروه المعدنٌه -المنطمه الصناعٌه السابعه  4213لطعه -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات 

 21524لصاحبها جون اسماعٌل مٌخائٌل بغرض نشاط تصنٌع البالستٌن بانواعها ونفس المدٌر ونفس السمه التجارٌه ولٌدبرلم تابع 

 منوف 

 21524تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه/ امام معوض دمحم الباسوسى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

المنطمه الصناعٌه  4213لطعه -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات  21211215وفً تارٌخ 

لمعدنٌه لصاحبها جون اسماعٌل مٌخائٌل بغرض نشاط تصنٌع البالستٌن بانواعها ونفس المدٌر ونفس السمه المتحده للثروه ا-السابعه 

 منوف  21524التجارٌه ولٌدبرلم تابع 

 2454تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لتصبح شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوي وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

شارع عبده حمزه سرس اللٌان  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح  21211216وفً تارٌخ 

 بملن /حمدى محمود بٌومى صالح 

 

تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ  2454شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوى وشر ٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  58

 شارع عبده حمزه سرس اللٌان بملن /حمدى محمود بٌومى صالح  24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

شركة اسالم عمر الفٌشاوى وشرٌكه احمد دمحم  دمحم سلٌم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح  -  52

شارع عبده حمزه سرس  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح  21211216وفً تارٌخ  2454

 اللٌان بملن /حمدى محمود بٌومى صالح 

تم تعدٌل  21211224وفً تارٌخ  23524ن عسل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه سمٌر صبرى شعبا -  61

المنطمه الثانٌه عشر بملن /حسن  5شمه رلم  62العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه السادات عماره رلم 

 عبد الفتاح احمد 

تم  21211224وفً تارٌخ  13414وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة جابر عبد العزٌز دمحم الشافعى -  61

محور خدمات -( شارع برج الصفوه 2كائن بالعمار رلم )-تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /السادات 

 بملن /محمود مجدى فهٌم دمحم الدكرورى -الحى الثانى 

وفً تارٌخ  12515عبدالسالم السٌد عبدالكرٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركه هانى احمد -  62

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كائن بالمنطمه السكنٌه الخامسه بجوار الشهر العمارى  21211224

 بملن /ابراهٌم خضر رفاعى سلٌمان 

شركه لتصبح شركه /شركه هانى احمد عبد السالم السٌد عبد الكرٌم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها تم تعدٌل اسم ال -  63

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كائن بالمنطمه السكنٌه  21211224وفً تارٌخ  12515برلم    

 فاعى سلٌمان الخامسه بجوار الشهر العمارى بملن /ابراهٌم خضر ر

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة جوده فرج عبد السالم سعٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد مواد البناء واعمال المماوالت  -  1

وفً  11536البناء والخرسانات الجاهزه ،  سبك لٌدها برلم    واالستثمار العمارى وتورٌد المعادن وتورٌد البالستٌن وتورٌدمواد

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211212تارٌخ 

شركة جوده فرج عبد السالم سعٌد و شركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد مواد البناء واعمال المماوالت  -  2

وفً  11536لمعادن وتورٌد البالستٌن وتورٌدمواد البناء والخرسانات الجاهزه ،  سبك لٌدها برلم   واالستثمار العمارى وتورٌد ا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211212تارٌخ 

بات شركه هانى احمد عبدالسالم السٌد عبدالكرٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركه لتصبح الصٌانه والتركٌ -  3

المٌكانٌكٌه واعمال فحص واصالح المعدات الخفٌفه والثمٌله وتورٌد لطع الغٌار والمهمات المٌكانٌكٌه وتورٌد مهمات الحفر 

ومستلزمات صٌانه واصالح االبار وتورٌد لطع غٌار ومهمات ومستلزمات شركات الخدمات البترولٌه والمماوالت ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211224وفً تارٌخ  12515برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه /شركه هانى احمد عبد السالم السٌد عبد الكرٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض  -  4

طع الغٌار والمهمات الشركه لتصبح الصٌانه والتركٌبات المٌكانٌكٌه واعمال فحص واصالح المعدات الخفٌفه والثمٌله وتورٌد ل

المٌكانٌكٌه وتورٌد مهمات الحفر ومستلزمات صٌانه واصالح االبار وتورٌد لطع غٌار ومهمات ومستلزمات شركات الخدمات 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211224وفً تارٌخ  12515البترولٌه والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  6343دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتع  21211212،  فى تارٌخ :   -  1

 لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  6343شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 شرٌكهلتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  6343توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211212،  فى تارٌخ :   -  3

 لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  12852شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215،  فى تارٌخ :   -  4

 لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه

تعدٌل اسم الشركة الى: تم  12852توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215،  فى تارٌخ :   -  5

 لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  12515شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211224،  فى تارٌخ :   -  6

 لتصبح شركه /شركه هانى احمد عبد السالم السٌد عبد الكرٌم وشرٌكته

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو ابراهٌم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1

بعنوانها كما ٌجوز مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها و

توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة 

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 - ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن عمرو دمحم

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو ابراهٌم دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  2

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز  مجتمعون او منفردون

توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -فردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او من

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  تم تعدٌل بند - 1عمرو دمحم ثابت صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  3

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

الح الشركة توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لص

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو دمحم ثابت صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  4

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة  توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  تم خروج - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو ابراهٌم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  5

ه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشرك

توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة 

الشرٌن  تم تعدٌل صفة - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو ابراهٌم دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  6

تمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز مج

توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة 

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -هم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز ل

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو دمحم ثابت صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  4

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

شٌكات المالٌه لصالح الشركة توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر ال

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو دمحم ثابت صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  8

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

ى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة توكٌل من ٌنوب عنهم ف

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -من عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضا

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو ابراهٌم دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  2

لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم 

توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة 

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

متضامنٌن جمٌعا تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء ال - 1عمرو ابراهٌم دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  11

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة 

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 - دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه باسم / عمرو ابراهٌم دمحم

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1ٌطة  مدٌر و شرٌن  عمرو دمحم ثابت صالح  توصٌة بس -  11

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

ركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة توكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الش

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تارٌخ : تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ،  - 3 -عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن 

 21141برلم       21211213

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء المتضامنٌن جمٌعا  - 1عمرو دمحم ثابت صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  12

مجتمعون او منفردون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها كما ٌجوز 

وكٌل من ٌنوب عنهم فى تلن االختصاصات وذلن بموافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء عل ان تصدر الشٌكات المالٌه لصالح الشركة ت

تم تعدٌل صفة الشرٌن  - 2 -باسم / عمرو ابراهٌم دمحم دمحم كما ٌجوز لهم مجتمعٌن او منفردٌن فتح حسابات بنكٌه باسم الشركه 

تم خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 3 -موصى الى شرٌن متضامن  عمرو دمحم ثابت صالح من شرٌن

 21141برلم       21211213

برلم       21211215هانى شاكر على عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  13

12852 

برلم       21211215ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  هانى شاكر على عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  14

12852 

برلم       21211215هانى شاكر على عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  15

12852 

برلم       21211215هانى شاكر على عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  16

12852 

برلم       21211215هانى شاكر على عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  14

12852 

برلم       21211215هانى شاكر على عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  18

12852 

شركاء موصٌٌن من الشركه مذكورٌن بعمد  3تم خروج عدد  --د  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  جودة فرج عبد السالم سعٌ -  12

 11536برلم       21211212التعدٌل وبعد حصولهم على كافه مستحماتهم من الشركه ، تارٌخ : 

الشركه مذكورٌن بعمد شركاء موصٌٌن من  3تم خروج عدد  --جودة فرج عبد السالم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  21

 11536برلم       21211212التعدٌل وبعد حصولهم على كافه مستحماتهم من الشركه ، تارٌخ : 

فاطمه ابراهٌم خضر رفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته  -  21

 12515برلم       21211224بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

فاطمه ابراهٌم خضر رفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته  -  22

 12515برلم       21211224بالكامل ، تارٌخ : 

ابراهٌم خضر رفاعى  سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته  -  23

 12515برلم       21211224كامل ، تارٌخ : بال

ابراهٌم خضر رفاعى  سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته  -  24

 12515برلم       21211224بالكامل ، تارٌخ : 

برلم       21211224ضوٌه الشركه ، تارٌخ : فاطمه ابراهٌم خضر رفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى ع -  25

12515 

برلم       21211224فاطمه ابراهٌم خضر رفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌه الشركه ، تارٌخ :  -  26

12515 

    21211224ابراهٌم خضر رفاعى  سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  انضمت الى عضوٌه الشركه ، تارٌخ :  -  24

 12515برلم   

    21211224ابراهٌم خضر رفاعى  سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  انضمت الى عضوٌه الشركه ، تارٌخ :  -  28

 12515برلم   

جابر عبد العزٌزدمحم الشافعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع مملوكه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  22

و منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ولهم الحك فى مجتمعٌن ا

التعامل مع البنون والسحب واالٌداع باسم الشركه واصدار الشٌكات وعمل التسهٌالت البنكٌه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن 

ارات واالصول المملوكه للشركه ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى بعض اوكل ماذكر ، باسم الشركه والتصرف بالبٌع والرهن للسٌ

 13414برلم       21211224تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21211212ة ، تارٌخ : شركه احمد طلعت احمد حافظ صبرة وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌط -  1

 21815برلم   

    21211212شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 6343برلم   

برلم       21211212شركة االندلس للمماوالت العمومٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

6343 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  4

 6343برلم       21211212تارٌخ : 

    21211212شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 6343برلم   

برلم       21211212شركة االندلس للمماوالت العمومٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

6343 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  4

 6343برلم       21211212تارٌخ : 

    21211212شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

 6343برلم   

برلم       21211212شركة االندلس للمماوالت العمومٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

6343 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  -  11

 6343برلم       21211212، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  -  11

 6343برلم       21211212تارٌخ : ، 

    21211212شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 6343برلم   

ٌة بسٌطة تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توص -  13

 6343برلم       21211212، تارٌخ : 

    21211212شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 6343برلم   

هر عنه شركة تضامن تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومش -  15

 6343برلم       21211212، تارٌخ : 

    21211212شركه صالح الدٌن دمحم دمحم عثمان و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

 6343برلم   

ومشهر عنه شركة تضامن ،  تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه  شركة تضامن  ملخص -  14

 12852برلم       21211215تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لٌصبح شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  18

 12852برلم       21211215تضامن ، تارٌخ : 

    21211215شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

 12852برلم   

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  21

 12852برلم       21211215تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لٌصبح شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  21

 12852برلم       21211215توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

    21211215شركه طارق شبل السٌد النعمانى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

 12852برلم   

    21211211شركة عابد مصٌلحى حسن شرٌف وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

 21482برلم   

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح عابد مصلٌحى حسن شرٌف وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  24

 21482برلم       21211211تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لتصبح شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوي وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة  -  25

 2454برلم       21211216تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21211216: شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوى وشر ٌكٌه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ  -  26

2454 

تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة اسالم عمر الفٌشاوى وشرٌكه احمد دمحم  دمحم سلٌم  شركة تضامن  مصدق على تولٌع  -  24

 2454برلم       21211216شركة تضامن ، تارٌخ : 

    21211218ة تضامن ، تارٌخ : شركة احمد حسن عبدالموى دمحم وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  28

 21212برلم   

    21211224شركه سمٌر صبرى شعبان عسل وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 23524برلم   

    21211224شركة جابر عبد العزٌز دمحم الشافعى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 13414برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14122برلم       21211212، تارٌخ :  448  2124/ 1/ 24ماجد عبد المنصف عبد الخالك دمحم  التجدٌد التالى فى  -  1

برلم       21211212، تارٌخ :  511  2121/  2/  25 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /مصطفى بكار مصطفى غانم  ج  -  2

15415 

 511  2121/  2/  25 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى بكار مصطفى غانم )المصطفى للرحالت ونمل العمال(  ج  -  3

 15415برلم       21211212، تارٌخ : 

 15415برلم       21211212، تارٌخ :  511  2121/  2/  25 -مصطفى بكار مصطفى غانم  ج  -  4

 15151برلم       21211212، تارٌخ :  485  2112/  12/  15 -اٌمن دمحم موسى حمدان  ج  -  5

 11823برلم       21211213، تارٌخ :  524  2116/6/13 -ولٌد عبد الجٌد عبد اللطٌف الشامى ) مكتبه الشامى (  ج -  6

 14842برلم       21211213، تارٌخ :  512  2112/  2/  14 -أمل ابراهٌم سلٌمان حماد  ج -  4

 15242برلم       21211213، تارٌخ :  514  2121/  1/  25 -حمدى احمد عبد العزٌز هنٌدى  ج -  8

 35برلم       21211214، تارٌخ :  545  2118/4/12 -هانم دمحم دمحم حجاج  ج -  2

 35برلم       21211214، تارٌخ :  546  2113/4/13 -هانم دمحم دمحم حجاج  ج -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 35برلم       21211214، تارٌخ :  544  2118/4/13 -هانم دمحم دمحم حجاج  ج -  11

 11225برلم       21211214، تارٌخ :  541  2112/6/12 -صالح فارس الجندى(  جالجندى ترافل )اسامة  -  12

 2428برلم       21211215، تارٌخ :  548  2122/ 2/ 6احمد دمحم سامى الشرلاوى  التجدٌد التالى فى  -  13

 13626برلم       21211215، تارٌخ :  584سالى احمد ابراهٌم طاحون  تجدٌد   -  14

 14232برلم       21211215، تارٌخ :  585ٌمة فهٌم ابراهٌم الفمى  تجدٌد السجل  كر -  15

 14554برلم       21211216، تارٌخ :  522دمحم عوض النبوى دمحم  تجدٌد السجل   -  16

 15311برلم       21211212، تارٌخ :  614  2121/ 2/ 2دمحم سلٌمان لطب عبد الحمٌد  ج  -  14

 15215برلم       21211212، تارٌخ :  622  2112/12/31 -هٌن خنٌزى دمحم شاهٌن  جعاصم شا -  18

 4242برلم       21211211، تارٌخ :  632  2112/6/2 -سماح عبد العزٌز احمد  ج -  12

 14832برلم       21211211، تارٌخ :  641  2112/  2/  11 -دمحم معوض السٌد الدٌب  ج  -  21

 11118برلم       21211211، تارٌخ :  644  2112/4/12 -ى عامر خضر  جعادل فتح -  21

 13224برلم       21211211، تارٌخ :  642  2118/  11/  4 -امٌره دمحم جمال على صبٌح  ج  -  22

 8363برلم       21211211، تارٌخ :  631  2121/  1/  14 -احمد محمود احمد عٌد ) معصرة عٌد(  ج -  23

 6556برلم       21211211، تارٌخ :  651  2118/ 2/ 24دمحم حافظ عبد الونٌس احمد  ج  -  24

 6556برلم       21211211، تارٌخ :  652  2113/ 2/ 23دمحم حافظ عبد الونٌس احمد  ج -  25

 6556برلم       21211211، تارٌخ :  653  2123/ 2/ 24دمحم حافظ عبد الونٌس احمد  التجدٌد التالى فى  -  26

 11144برلم       21211211، تارٌخ :  234  2115/8/3 -ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم حسام الدٌن  ج -  24

 11862برلم       21211211، تارٌخ :  666  2115/5/16 -احمد فاروق عبد هللا البربرى  ج -  28

 4251برلم       21211212، تارٌخ :  682  2114/8/15 -سعد سعد دمحم العربً  ج -  22

 4251برلم       21211212، تارٌخ :  621  2112/8/14 -سعد سعد دمحم العربً  ج -  31

 4251برلم       21211212، تارٌخ :  621  2114/8/13 -سعد سعد دمحم العربً  ج -  31

 4251برلم       21211212، تارٌخ :  622  2112/8/12 -سعد سعد دمحم العربً  ج -  32

 13816برلم       21211212، تارٌخ :  3115  2118/ 8/ 25جوزٌف كمال زكى اسكندر  ج  -  33

 2324برلم       21211213، تارٌخ :  412  2113/  1/  22 -غاده مصطفً محمود فارس  ج  -  34

 4185برلم       21211213، تارٌخ :  413  2121/ 1/ 2صالح اسماعٌل احمد السما  ج / -  35

 14266برلم       21211213، تارٌخ :  421  2112/  2/  16-احمد حسن ابراهٌم حسن  ج  -  36

 14145برلم       21211213، تارٌخ :  411  2118/ 12/ 2دمحم دمحم دمحم الفرماوى  ج  -  34

 15181برلم       21211213، تارٌخ :  426  2112/ 12/ 24محمود دمحم محمود الدٌب  ج / -  38



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 4643برلم       21211216، تارٌخ :  445  2121/1/23-ابراهٌم احمد بسٌونً دمحم الدسولً  ج -  32

 5531برلم       21211216، تارٌخ :  436  2111/  4/  31 -مجدى حسنى زكى امام  ج  -  41

 5531برلم       21211216، تارٌخ :  434  2116/  4/  22 -مجدى حسنى زكى امام  ج  -  41

 15325برلم       21211216، تارٌخ :  433  2121/  2/  23 -دمحم صالح عبد الحكم عبد السالم  ج  -  42

 14368برلم       21211216، تارٌخ :  451  2112/3/24 -احمد سعٌد عوض شحاته  ج -  43

 13328برلم       21211216، تارٌخ :  461  2112/  6/  22 -عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه  ج  -  44

 4426برلم       21211216، تارٌخ :  438  2112/  2/  3 -احمد سعٌد عبد هللا الفرماوي  ج  -  45

 4426برلم       21211216، تارٌخ :  432  2114/  2/  2 -احمد سعٌد عبد هللا الفرماوي  ج  -  46

 4426برلم       21211216، تارٌخ :  441  2112/  2/  1 -احمد سعٌد عبد هللا الفرماوي  ج  -  44

 11314برلم       21211216، تارٌخ :  442  2112/8/8 -ماهر السٌد عبد الحمٌد دمحم حسام الدٌن  ج -  48

 4528برلم       21211214، تارٌخ :  444  2112/11/24-السٌد رجب علً بلح  ج -  42

 13328برلم       21211214، تارٌخ :  461  2118/  2 / 23 -عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه  ج  -  51

 11662برلم       21211214، تارٌخ :  481  2121/  2/  12 -دمحم فوزى دمحم زهران  ج  -  51

 13328برلم       21211214، تارٌخ :  461  2118/  2/  23 -عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح جمعه  ج  -  52

 14853برلم       21211214، تارٌخ :  811  2112/2/21 -منصور  جشكرى سلٌمان داود  -  53

 12854برلم       21211214، تارٌخ :  444  2114/  2/  3 -مصطفى عبد الستار مصطفى عبد الغفار  ج  -  54

 12682برلم       21211214، تارٌخ :  464  2114/  6/  13 -حاتم حامد دمحم سالم  ج  -  55

 15348برلم       21211218، تارٌخ :  421  2121/  2/  18 -مود فؤاد باشا  ج منٌر مح -  56

 15362برلم       21211218، تارٌخ :  485  2121/  2/  16 -سهٌر دمحم عباس مرسى لطفى  ج  -  54

 13566برلم       21211218، تارٌخ :  482  2118/4/14 -عبد الفتاح دمحم عبد الرحٌم حسن  ج -  58

 11243برلم       21211212، تارٌخ :  824  2115/11/3-دمحم عبد النبى على المشالوى  ج -  52

 11268برلم       21211212، تارٌخ :  822  2114/ 4/ 11احمد دمحم احمد العباسى  ج / -  61

 11268برلم       21211212، تارٌخ :  831  2112/ 4/ 11احمد دمحم احمد العباسى  ج  -  61

 2265برلم       21211221، تارٌخ :  852  2113/  3/  5 -نبٌل جابر احمد مرسً االلرع  ج  -  62

 2265برلم       21211221، تارٌخ :  853  2118/  3/  4 -نبٌل جابر احمد مرسً االلرع  ج  -  63

 4122برلم       21211221، تارٌخ :  844  2112/6/12 -اشرف دمحم عبد الخالك علً الكومً  ج -  64

 13143برلم       21211221، تارٌخ :  854  2114/11/22 -بٌشوى منٌر عبٌد مٌخائٌل  ج -  65

 14213برلم       21211221، تارٌخ :  843  2112/11/14 -سمٌر  دمحم دمحم عمران  ج -  66



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

، تارٌخ :  844  2121/  2/  22 -حسام عبدالمحسن سعٌد البرعى ) مكتب البرعى لالستٌراد والتصدٌر (  ج  -  64

 11644برلم       21211221

 4486برلم       21211221، تارٌخ :  851  2112/2/31 -سعٌد عٌد العبد السودانً  ج -  68

 14848برلم       21211223، تارٌخ :  884  2112/ 2/ 22عبدالرازق عبدالمجٌد عبدالمحسن الطحان  ج  -  62

 2841برلم       21211224، تارٌخ :  826  2113/  1/  11 -شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن  ج  -  41

 2841برلم       21211224، تارٌخ :  824  2118/  1/  11 -شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن  ج  -  41

 2841برلم       21211224، تارٌخ :  828  2113/  1/  2 -ج شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن   -  42

 2841برلم       21211224، تارٌخ :  822  2118/  1/  8 -شاهٌن دمحم السٌد شاهٌن  ج  -  43

برلم       21211224، تارٌخ :  218  2116/  6/  1 -ابراهٌم صالح ابراهٌم ابو كبشة ) ابو كبشة لالستٌراد (  ج  -  44

11422 

 14241برلم       21211224، تارٌخ :  211  2112/11/4-احمد حسن حسن الشٌخ  ج -  45

 4485برلم       21211224، تارٌخ :  882  2112/  11/  25 -عادل عبدالمالن زكً عبدالمالن  ج  -  46

برلم       21211224:  ، تارٌخ 211  2121/2/14-احمد فتحى متولى الصعٌدى )الصعٌدى لتجارة االخشاب (  ج -  44

15351 

 2222برلم       21211225، تارٌخ :  236  2118/  2/  21 -نادٌه فوزي رمضان  ج  -  48

 2846برلم       21211225، تارٌخ :  245  2118/12/12 -منً دمحم حسن المناخلً  ج -  42

 15153برلم       21211225خ : ، تارٌ 222  2112/  11/  25 -جالل سٌد احمد محمود السعدنى  ج  -  81

 11614برلم       21211225، تارٌخ :  248  2121/1/26 -نبٌل رزق الٌاس عوض هللا  ج -  81

 13884برلم       21211225، تارٌخ :  235  2118/  2/  18 -حسام فوزى عبد هللا الجخه  ج  -  82

 11642برلم       21211225، تارٌخ :  232  2121/  2/  12 -دمحم عبد الباسط دمحم مرسى رضوان  ج  -  83

 8534برلم       21211225، تارٌخ :  232  2121/1/28 -ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد درباله  ج -  84

 11613برلم       21211224، تارٌخ :  246  2121/  1/  26 -سعد على خلٌل الصعٌدى  ج  -  85

 15354برلم       21211224، تارٌخ :  285  2121/2/15 -خالد دٌاب زهران سلٌمان  ج -  86

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  486  2124/ 11/ 2تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة دمحم سعد حسٌن دندن وشرٌكته  التجدٌد التالى فى  -  1

 11452برلم       21211212

 11452برلم       21211212، تارٌخ :  486  2124/ 11/ 2شركة دمحم سعد حسٌن دندن وشرٌكه  التجدٌد التالى فى  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 11536برلم       21211212، تارٌخ :  423  2112/12/25 -شركة جوده فرج عبد السالم سعٌد و شركاه  ج -  3

 11536برلم       21211212، تارٌخ :  423  2112/12/25 -شركة جوده فرج عبد السالم سعٌد و شركاه  ج -  4

 4651برلم       21211214، تارٌخ :  548  2121/  1/  26 -شركه دمحم النجار وشرٌكه  ج  -  5

 4651برلم       21211214، تارٌخ :  548  2121/  1/  26 -شركه دمحم النجار وشرٌكه  ج  -  6

 4541برلم       21211214، تارٌخ :  544  2112/  12/  8 -شركه اٌمان دمحم السعٌد وشركائها  ج  -  4

    21211214، تارٌخ :  544  2112/  12/  8 -تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة محسن ٌوسف ٌونس وشرٌكته  ج  -  8

 4541برلم   

 1262برلم       21211214، تارٌخ :  535  2114/  1 / 23 -شركه حسنه حسن البربري وشركاها  ج  -  2

برلم       21211214، تارٌخ :  535  2114/  1/  23 -شركه الشٌماء ممدوح دمحم محروس الفٌشاوي و شركاها  ج  -  11

1262 

 4528برلم       21211215، تارٌخ :  543  2112/12/18 -شركه علً عبد الحلٌم علً الماضً وشركاه  ج -  11

 4622برلم       21211212، تارٌخ :  411  2121/2/22 -شركه انتصار مبرون عبد الحمٌد العربً وشركاها  ج -  12

 4365برلم       21211213، تارٌخ :  416  2112/  4/  25 -شركه عبد الحمٌد فتح هللا عٌسوي راضً و شرٌكته  ج  -  13

و شركاه وسمتها شركة الحمد لالستٌراد و التصدٌرو االتجار فى االسمده و  شركة عبد الحمٌد فتح هللا عٌسوى راضى -  14

 4365برلم       21211213، تارٌخ :  416  2112/  4/  25 -الحاصالت الزراعٌه و االعالف  ج 

 4365   برلم    21211213، تارٌخ :  416  2112/  4/  25 -شركه عبد الحمٌد فتح هللا عٌسوي راضً و شرٌكته  ج  -  15

شركة عبد الحمٌد فتح هللا عٌسوى راضى و شركاه وسمتها شركة الحمد لالستٌراد و التصدٌرو االتجار فى االسمده و  -  16

 4365برلم       21211213، تارٌخ :  416  2112/  4/  25 -الحاصالت الزراعٌه و االعالف  ج 

 8528برلم       21211218، تارٌخ :  816  2116/  11/  5 -شركه دمحم عبد الفتاح سالم عبد البالً وشرٌكه  ج -  14

 4666برلم       21211212، تارٌخ :  834شركه عماد فهمً خله وشرٌكه  تجدٌد السجل   -  18

، تارٌخ :  848  2112/  4/  23 -شركه الطحان ومدٌن للبماله والتموٌن )نفٌسه حسن ابراهٌم الطحان (وشركائها  ج  -  12

 4362برلم       21211221

 14251برلم       21211225، تارٌخ :  228  2112/  11/  28 -شركة عمرو السٌد فرٌد احمد وشرٌكه  ج  -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

    21211223لصالح بنن االسكندرٌه ، تارٌخ :  348اٌجى مٌدٌكال انترناشوٌنال للمستلزمات الطبٌه  حافظه لٌد رهن رلم  -  1

 115314برلم   

لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  342م شركه /عز الدٌن محمود طه محمود عوض وشرٌكه  حافظه لٌد رهن رل -  2

 128658برلم       21211224

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 


