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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 27154 برلم 21211312 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج كٌالنى عاشور دمحم -  1

 رزق دمحم عبدالرحٌم/  بملن - منوف مركز - سدود:  بجهة ، ترزى

 عن 27155 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان دمحم احمد على سامى -  2

 حماده عادل حماده/ بملن - منوف مركز - صنصفط:  بجهة ، سٌارات سروجى ورشه

 معرض عن 27171 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا دمحم احمد دمحم -  3

 محروس خالد دمحم/  بملن - ارضى دور الثانى الحى محور 7 لطعة - السادات:  بجهة ، الكاوتش لتجارة

 عن 27146 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمر السٌد جابر فتحى احمد -  4

 صمر السٌد جابر فتحى تامر/ بملن ٌولٌو 23ش- اللٌان سرس مدٌنه:  بجهة ، زراعٌه تورٌدات مكتب

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنٌاوى عبدالمؤمن عبدالمرضى احمد -  5

 رضوان عبدالمعز هدى/  بملن - منوف مركز - بالمشط:  بجهة ، محمول واكسسوار محمول عن 27171

 عن 14656 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  مطاوع السالم عبد محمود طه -  6

-السادات:  بجهة ،(  واالنترنت الكمبٌوتر وخدمات العماله وتورٌد العسكرٌه المالبس تورٌد عدا فٌما) تورٌدات مكتب

 الوهاب عبد احمد االء/بملن الثن الحى خدمات ورش 4 رلم لطعه ارضى دور 1 رلم وحده

 عن 14656 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع السالم عبد محمود طه -  7

 - السادات:  بجهة ،(  واالنترنت الكمبٌوتر وخدمات العماله وتورٌد العسكرٌه المالبس تورٌد عدا فٌما) تورٌدات مكتب

 الرٌاضى النجوم نادى/  بملن - الخماسى المدم كرة ملعب بجوار الرٌاضى النجوم نادى

 عن 27117 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمى عبدالمجٌد عزوز سمٌر -  8

 الفمى عزوز سمٌر احمد/  بملن -منوف مركز - فٌشا كفر:  بجهة ، بلدى مخبز

 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سوسه السجاعى احمد عبدالسالم طارق -  9

 السٌد دمحم/  بملن - منوف مركز - العامره كفر:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس بٌع عن 27114

 الجوهرى

 عن 27122 برلم 21211314 فى لٌد ، 351110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم احمد رمضان دمحم -  11

 عابدٌن دمحم هللا فتح منال/  بملن - منوف مركز - هٌت:  بجهة ، موتوسٌكالت اكسسوار بٌع

 27141 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى مشحوت عبدالعال دمحم -  11

 الدخاخنى سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان/  بملن - منوف مركز - جزى:  بجهة ، عمال نمل ومتعهد داخلٌة رحالت مكتب عن

 عن 27181 برلم 21211322 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حٌدر عطٌه سعٌد شعبان -  12

 حٌدر عطٌه سعٌد شعبان/ بملن - البغدادى شارع - منوف مدٌنه:  بجهة ، تجزئه والمالبس الخردوات تجاره

 عن 27196 برلم 21211324 فى لٌد ، 611110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد دمحم سمٌر عمرو -  13

 الدردٌرى على دمحم سمٌر/  بملن - الرابعة الصناعٌة 125 رلم لطعة:  بجهة ، خراطة ورشة

 كافترٌا عن 27195 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم عبٌد مكرم -  14

 دمحم دمحم عبٌد مكرم/  بملن - الرابعه الصناعٌة محالت االللٌمى الطرٌك السادات 68 - السادات:  جهةب ، ومأكوالت

 27212 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنٌن ابو طلبه مشحوت عماد -  15

 السطوحى الرحمن عبد شعبان مرفت/ بملن منوف مركز - بهواش:  بجهة ، موتوسٌكالت بٌع عن

 عن 27221 برلم 21211329 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارف حماد جمال اسماء -  16

 محمود احمد اسماعٌل/  بملن السادات مركز -داود كفر:  بجهة ،( العسكرٌه المالبس عدا فٌما() ترزى) خٌاطه ماكٌنه

 ابراهٌم

 27199 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبٌض فتحى مصطفى حسام -  17

 دمحم الدٌن نصر/  بملن - البنون مول علوى االول الدور ب 31 - السادات:  بجهة ، مصاعد وصٌانة وتركٌب تورٌد عن

 دمحم نصر

 19774 برلم 21211316 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المخرط جٌوشى رمضان اسالم -  18

/  بملن - السابعه الصناعٌة المنطمة محور 194 رلم لطعه - السادات:  بجهة ، ومبٌدات اسمدة وتعبئة خلط مصنع عن

 عبدالمادر عبدهللا امانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 19774 برلم 21211316 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المخرط جٌوشى رمضان اسالم -  19

 هشام/ بملن الشجره سكه شارع اللٌان سرس بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، ومبٌدات اسمدة وتعبئة خلط مصنع عن

 منوف 19774 تابع برلم ممٌد وتجارتها حالبة مواشى حظٌرة بنشاط الدٌن سراج سند جابر

 عن 27147 برلم 21211311 فى لٌد ، 851110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالمنعم سعٌد احمد -  21

 عمر عبداللطٌف دمحم/  بملن - منوف مركز - الحامول:  بجهة ،( مستندات تصوٌر عدا فٌما) تصوٌر محل

 صٌانة عن 27157 برلم 21211318 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم صبحى احمد -  21

 عبدهللا على احمد على/  بملن - منوف مركز - دبركى:  بجهة ، محمول اكسسوار وبٌع

 عن 21424 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده احمد رضا دمحم احمد -  22

 احمد رضا دمحم احمد/ بملن االول الحى خدمات محور 8 رلم لطعه 1 رلم محل- السادات مدٌنه:  بجهة ، وكافٌترٌا مطعم

 جوده

 عن 27191 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلفاوى زكى على احمد -  23

 رمضان عبدالرازق ابراهٌم/  بملن - سنجرج طرٌك - منوف مركز - تتا:  بجهة ، رخام مصنع

 ، بماله عن 27178 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى دمحم فؤاد ٌاسر -  24

 بهنسى دمحم فؤاد دمحم/بملن السادات مركز- االخماس:  بجهة

 برلم 21211331 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد عبدالتواب كمال عبدالتواب -  25

 حفناوى دمحم سٌد محمود/  بملن - السادات - داود كفر:  بجهة ، فحم تجارة عن 27229

 عن 27144 برلم 21211311 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرد دمحم سامى محمود -  26

 زرد عبدالمحسن دمحم سامى/  بملن - منوف مركز - بهواش:  بجهة ، واسمدة مبٌدات

 عن 27158 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى دمحم احمد مصطفى -  27

 دمحم لطب/  بملن - السادات - كفرداود:  بجهة ، والمبٌدات االسمدة وتجارة والمجمده الفرش الزراعٌة الحاصالت تجارة

 لطب

 عن 27173 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى على ابراهٌم دمحم -  28

 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن/  بملن - منوف مركز - جزى:  بجهة ، بمالة

 عن 27117 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داعوش العال عبد سعٌد احمد -  29

 حنوت ماهر عادل/  بملن - الفرعونٌة ترعه شارع - منوف:  بجهة ، منظفات بٌع

 عن 27141 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوالدى ربٌع بكر ابو اسماء -  31

 عبد لطفى رمضان/ بملن - السادات مركز- النور منشٌه - داود كفر:  بجهة ، عمال نمل ومتعهد داخلٌه رحالت مكتب

 العال

 عن 27159 برلم 21211318 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان عبدالاله حسٌن هانى -  31

 عبدهللا مصطفى عرفات/  بملن - ع  الثانٌة السكنٌة المنطمة التجارى سوق ب 39 رلم محل:  بجهة ، وفطاطرى مطعم

 داود

 عن 27175 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالظاهر فتحى سهام -  32

 عبدهللا/  بملن - منوف مركز - طمالى شبشٌر:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  ورجالى حرٌمى مالبس محل

 عبدالظاهر فاٌز

 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبكى عبدالرحمن عبدهللا سمٌر مصطفى -  33

 - السادات مركز - الطرانه:  بجهة ، عماله نمل ومتعهد(   العربٌة مصر جمهورٌة داخل) رحالت مكتب عن 27194

 السبكى عبدالرحمن عبدهللا سمٌر/ بملن

 عن 27199 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرٌب عباس ابراهٌم حسام -  34

 بملن -  الثانى الدور - الثانى الحى خدمات محور 14:  بجهة ،(  الجراحٌة العملٌات اجراء عدا فٌما)  اسنان طبى مركز

 عثمان دمحم دمحم عبدالمنعم/ 

 27192 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان ابو احمد الشحات احمد -  35

 ابراهٌم العظٌم عبد سعٌد احمد/ بملن 11المنطمه سوق ب69 محل -السادات مدٌنه:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 عن 27215 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزاز فوزى مجدى عاطف -  36

 المزاز فوزى فوزى خالد/  بملن - منوف مركز - فٌشا كفر:  بجهة ، نجارة ورشة

 عن 27225 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاٌد اللطٌف عبد سعٌد حسن -  37

 زاٌد حسن اللطٌف عبد سعٌد/ بملن -منوف مركز- دبركى:  بجهة ، بماله
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 برلم 21211331 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصبارى عبدالمنعم محمود عبدالمنعم -  38

 المارح صالح احمد ناهد/  بملن - برهٌم طرٌك الحصوة مٌدان - منوف:  بجهة ، جافة حلوٌات بٌع عن 27234

 27148 برلم 21211317 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجز سالم عبدالوهاب دمحم حاتم -  39

 صالح زكى السٌد ورثة/  بملن - المدٌنة مجلس امام- منوف:  بجهة ، ومخصبات واسمدة بذور تجارة عن

 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى عبدالرحمن رشاد عبدالعزٌز -  41

:  بجهة ، الصحراوٌة االراضى واستزراع واستصالح الزراعٌة الحاصالت جمٌع وتعبئة وفرز تجارة عن 27116

 الشال عبدالغنى دمحم خالد/  بملن - 11 المنطمة الجامعة مول علوى ثالث دور 11 رلم مكتب - السادات

 تصنٌع عن 8363 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد احمد محمود احمد -  41

 عٌد دمحم احمد محمود/  بملن - الشرٌفة عزبة الحامول طرٌك - منوف:  بجهة ، حار وزٌت طحٌنة

 تصنٌع عن 8363 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد احمد محمود احمد -  42

 النتاج سرجه بغرض الشامى راشد دمحم/ بملن فرٌد دمحم ش منوف بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، حار وزٌت طحٌنة

 539 اٌداع ورلم منوف 8363 برلم ممٌد الطحٌنة

 عن 27149 برلم 21211317 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى سعٌد عادل مصطفى -  43

 الشعراوى احمد صفٌه/  بملن الجمهورٌه شارع من الهوارى شارع - منوف مدٌنه:  بجهة ، ومبٌدات اسمده بٌع

 27158 برلم 21211318 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن غرٌب دمحم فاروق عبدهللا -  44

/  بملن - االللٌمى الطرٌك الجزار منطمة -السادات - داود كفر:  بجهة ، زراعٌة وبذور  ومبٌدات اسمدة وشراء بٌع عن

 رشوان عالم السٌد احمد

 عن 27164 برلم 21211321 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اغا مبرون رفاعى رضا -  45

 عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم رضا/بملن رازٌن زاوٌه:  بجهة ، وموكٌت سجاد تجاره

 تورٌدات عن 27165 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد سعٌد دمحم احمد -  46

 محور 4 رلم لطعة 3 شمة - السادات:  بجهة ،(  االنترنت وخدمات العماله وتورٌد العسكرٌة المالبس عدا فٌما) عمومٌة

 طاحون عبدالعزٌز جمال/  بملن - االول الحى خدمات

 عن 27166 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  عجور الحسٌنى شولى جمال -  47

 عجور الحسٌنى شولى/  بملن - منوف مركز - سلطان منشأة:  بجهة ، مماوالت مكتب

 27181 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى حسن عبدالسالم سامٌة -  48

 ابراهٌم ابراهٌم منٌر/  بملن - المدٌنة مجلس امام بورسعٌد شارع - منوف:  بجهة ، لصب عصارة عن

 بٌع عن 27166 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمى دمحم سالم هوٌدا -  49

 عبده ابراهٌم صدٌك دمحم/ بملن - منوف مركز - السنابسة كفر:  بجهة ، اخشاب

 عن 27172 برلم 21211321 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى حسن عبدالعظٌم دمحم -  51

 غرٌبه ابو سعد عبدالسالم/  بملن - العنٌن ابو ش - منوف:  بجهة ، وطعمٌة فول مطعم

 27185 برلم 21211323 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى عبدهللا مصطفى صبحى -  51

 اللٌان بسرس المجتمع تنمٌه جمعٌه/بملن االتحاد مدرسه بجوار- اللٌان سرس:  بجهة ، النالله السٌور لتصنٌع مصنع عن

 عن 27214 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم لاسم عبدالغنى عمادالدٌن -  52

 على محمود دمحم احمد/  بملن - الورش منطمة الرابعة خدمات محور 9 رلم لطعة:  بجهة ، موبٌلٌا ورشة

 عن 27217 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ابراهٌم رفعت رضا -  53

 الدلٌل دمحم جمعه اٌمان/  بملن - السادات مركز - داود كفر:  بجهة ، زراعٌة مستلزمات بٌع

 سوبر عن 27241 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم فاٌز فتحى عمر -  54

 الدٌن عز جاد رجب خالد/  بملن - الثامنة السكنٌة بالمنطمة التجارى السوق ب 16:  بجهة ، ماركت

 27239 برلم 21211331 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهباب السطوحى رفاعى حماده -  55

 عالم السٌد على جمال/ بملن- منوف مركز - رازٌن زاوٌه:  بجهة ، ومبٌدات اسمده تورٌد مكتب عن

 عن 15132 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم -  56

 عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم/  بملن - بورسعٌد شارع - منوف:  بجهة ، مماوالت مكتب

 عن 15132 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم -  57

 ولٌد عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الطالب/بملن لبلى بورسعٌد ش منوف بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، مماوالت مكتب

 منوف 15132 برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 27161 برلم 21211313 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالموى محمود دمحم -  58

 شمه - السادات:  بجهة ،( المشعه والمواد 6 المجموعه من 36 وفمره 19 المجموعه عدا فٌما)  وتصدٌر استٌراد مكتب

 سالم عبدالموى نجٌب لمٌاء/  بملن - االولى المنطمة 48 عمارة 2 رلم

 27179 برلم 21211317 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر عبدالمجٌد رمضان احمد -  59

 منتصر عبدالمجٌد رمضان/  بملن - منوف مركز - سروهٌت:  بجهة ، وتجارتها حالبه مواشى حظٌرة عن

 بن بٌع عن 27187 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماضى دمحم حمدى دمحم -  61

 الصعٌدى خلٌل دمحم ولٌد/بملن البحرى الجٌش ش-منوف:  بجهة ، المشروبات وتمدٌم

 27121 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى العشرى دمحم سٌد محمود -  61

 صمر المهتدى الحمٌد عبد رشاد/بملن السادات- كفرداود:  بجهة ، وبلٌاردو ممهى عن

 عن 27131 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان فهٌم دمحم سامى دمحم -  62

 الفتاح عبد شاكر مجدى/  بملن اللٌان سرس طرٌك البطحه ترعه شارع - منوف مدٌنه:  بجهة ، معادن خراطه ورشه

 27129 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفى سعٌد عبدالسالم ابراهٌم -  63

 عفٌفى عبدالسالم دمحم/  بملن - منوف مركز - جزى:  بجهة ، خرده بٌع عن

 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف الفتاح عبد ٌوسف الفتاح عبد -  64

 نصار مشحوت خالد/بملن حمزه عبده شارع -اللٌان سرس مدٌنه:  بجهة ، وسودانى لب ممله عن 27137

 عن 24141 برلم 21211317 فى لٌد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن المؤمن عبد دمحم سامى -  65

 مبارن على مبارن دمحم/بملن مصر دار مول ب 216- السادات:  بجهة ، مماوالت

 عن 24141 برلم 21211317 فى لٌد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن المؤمن عبد دمحم سامى -  66

 نشاطه شاهٌن عبدالمؤمن دمحم سامى احمد بملن - منوف مركز - صنصفط بناحٌه رئٌسى محل له:  بجهة ، مماوالت

 منوف 24141 برلم لٌد طرق واعمال وتورٌدات عمومٌه مماوالت

 عن 27213 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لندٌل الحمٌد عبد احمد دمحم -  67

 رلم المحل السابع الحى خدمات محور 4و3 رلم بالمطعه -السادات مدٌنه:  بجهة ، ومبٌدات اسمده وتوزٌع تورٌد مكتب

 حسن الباسط على محمود/ بملن االراضى بعد علوى االول الدور 15

 مكتب عن 27231 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى دمحم احمد منار -  68

 - الثالثه المنطمة 86 - السادات:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس واالنترنت العمالة تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 طه صمر عبدالداٌم عبدهللا/  بملن

 عن 27238 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر كوكب ابراهٌم خالد -  69

 محمود كوكب ابراهٌم/ بملن - السادات مركز -داود كفر:  بجهة ، احذٌه بٌع

 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل حبٌب عبدالحمٌد زكرٌا احمد -  71

 مهدى الصٌاد اشرف/  بملن - االولى سوق 77 محل - السادات:  بجهة ، وخردوات حلوى تجارة عن 27168

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن محى احمد صالح حسن ساره -  71

/  بملن - المركزى المحور ستارز سفن مول االول الدور- 211وحدة - السادات:  بجهة ، حرٌمى كوافٌر عن 27172

 منمرٌوس حنا سمٌر عماد

)  كوافٌر عن 27188 برلم 21211318 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شدٌد عبدهللا دمحم اٌناس -  72

 موسى الجابرعبد فتحى/  بملن - منوف مركز - العامرة:  بجهة ،( حاللة صالون

 27198 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حتاته دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن -  73

 حتاته دمحم عبدالمنعم/  بملن - المطان ارض - خلف ابو شارع - منوف:  بجهة ، غذائٌة مواد تجارة عن

 برلم 21211311 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب سنجاب عبدالوهاب احمد -  74

 الجملة بسوق - 1 أ رلم الخضروات عنبر 7 محل - السادات:  بجهة ، الجملة بسوق وفاكهه خضار بٌع عن 27116

 عبدالوهاب سنجاب عبدالوهاب احمد/  بملن - التحدى طرٌك

 27127 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدخاخنى السٌد عبدالحمٌد محمود -  75

/ بملن - منوف مركز - جزى:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا وفٌما العربٌه مصر جمهورٌه داخل) نمل مكتب عن

 الدخاخنى دمحم السٌد عبدالحمٌد

 تصنٌع عن 26911 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على دمحم على -  76

 محمود عبدالصبور محمود/  بملن - العجٌزى كمٌن - السادات:  بجهة ، اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تصنٌع عن 26911 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على دمحم على -  77

 الحى عبد ٌحٌى/بملن بٌتن ابنى 334 لطعه ب لطاع الثالثه المنطمه-السادات بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، اعالف

 منوف 26911 برلم ممٌد غذائٌة مواد وتجارة وتغلٌف تعبئة بغرض اللٌثى احمد

 27176 برلم 21211322 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركى عبدالغنى على ابوالفتوح -  78

 تركى عبدالغنى على عبدالغنى/ بملن- منوف م رازٌن زاوٌه:  بجهة ، وتجارتها مواشى حظٌره عن

 عن 27184 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب دمحم احمد دمحم -  79

 امتداد اولى مرحلة الشباب ورش 7 رلم لطعه - السادات:  بجهة ، بالتنمٌط للرى البالستٌن من رى خراطٌم تصنٌع

 هللا جاد غالى سلٌمان سهام/  بملن - 1 الصناعٌة

 مكتب عن 27193 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه دمحم ماهر احمد -  81

 مصطفى دمحم دمحم ماهر/ بملن - حباس سٌدى شارع - اللٌان سرس مدٌنه:  بجهة ، عمال نمل ومتعهد داخلٌه رحالت

 سالمه

 27218 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم دمحم  توفٌك اشرف توفٌك -  81

 عالم دمحم توفٌك اشرف/  بملن - منوف - بلولة شبرا كفر:  بجهة ، البان تجمٌع معمل عن

 27242 برلم 21211331 فى لٌد ، 811110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن سراج فتحى محروس فتحى -  82

 سلٌم/  بملن - المدٌنة سكة شارع - اللٌان سرس:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  مالبس تصنٌع ورشة عن

 زهران سلٌم عباس

 27237 برلم 21211331 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى محمود الستار عبد نورا -  83

 صمر السٌد الحلٌم عبد سعاد/ بملن - منوف مركز - سنجرج:  بجهة ، وتجارتها حالبه مواشى حظٌره عن

 برلم 21211316 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبارى عبدالمطلب احمد نادٌة -  84

 م ش والسٌاحى العمارى لالستثمار لرطبة شركة/  بملن - 11 محل لرطبة مول - السادات:  بجهة ، صٌدلٌة عن 27142

 م

 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالمرضى عبدالناصر عزه -  85

 المنطمة - 2 شمة 21 عمارة - السادات:  بجهة ، ومستلزماتها وللمطهرات المنظفات وتوزٌع تورٌد مكتب عن 27146

 على حسن حسن فٌصل/  بملن - الثامنة

 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف ابو عبدالمنعم مصطفى اسالم -  86

 بجوار  5 عماره - الثانٌه المنطمه:  بجهة ،(  التعلٌمات تمره ما حدود فى)  وتصدٌر زراعٌة تورٌدات عن 26346

 عبدالعاطى السٌد احمد/  بملن - الصحى التامٌن

 تجارة عن 27162 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجلب حسن دمحم على -  87

 الفٌشاوى دمحم احمد محمود/  بملن - منوف مركز - رازٌن زاوٌة:  بجهة ، اعالف

 عن 27167 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االخوص اسماعٌل عادل دمحم -  88

 على الحصول بعد(  واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  واعالن دعاٌة مكتب

 ابراهٌم احمد سٌد ابراهٌم/  بملن - التاسعه المنطمة - 391 لطعة 1 شمة- السادات:  بجهة ، الالزمة التراخٌص

 عن 27191 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوى السٌد فؤاد اٌهاب -  89

 ابوالروس دمحم مصلحى/  بملن - البصال لهوة امام - منوف مدٌنة:  بجهة ، مماوالت مكتب

 بماله عن 27211 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمر احمد فتح محمود -  91

 النبى عبد مهتدى اسماعٌل اٌمان/ بملن - السادات مركز - داود كفر:  بجهة ،

 27214 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم عبدالمنعم صبحى دمحم باهر -  91

 عبدالمنعم صبحى دمحم عصام/ بملن- طالب ابى على ش24- اللٌان سرس:  بجهة ، صٌدلٌه عن

 عن 27149 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن حسام عاشور دمحم احمد -  92

 نبوى مصطفى عماد/  بملن - الداللة سكة شارع - اللٌان سرس:  بجهة ، بالستٌن كسارة

 عن 27151 برلم 21211311 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوٌس حامد جمال نجالء -  93

 ٌوسف ابو احمد ماهر جمال/ بملن الزراعه شارع-منوف:  بجهة ، ومعسل سجائر

 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرصاصى اسماعٌل العاطى عبد اسماعٌل -  94

 الحمٌد عبد صبحى دمحم/بملن الدمٌاطى شارع-منوف:  بجهة ،( العسكرٌه المالبس عدا فٌما) مالبس بٌع عن 27181

 الفمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالعزٌز دمحم ناصر -  95

 احمد ابو ابراهٌم احمد سٌد نادٌة/  بملن - منوف مركز - الكبرى فٌشا:  بجهة ، مماوالت مكتب عن 27186

 عن 27128 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفٌشاوى دمحم حامد نادرة -  96

 سعٌد السٌد سحر/  بملن - المشلى عزبة - منوف:  بجهة ، مٌكانٌكٌة نجارة ورشة

 ورشة عن 27132 برلم 21211315 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناٌل حسٌن دمحم جمال -  97

 ابوٌوسف دمحم شولى وفاء/  بملن - منوف مركز - السنابسة كفر:  بجهة ، نجارة

 عن 27147 برلم 21211316 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس سعٌد مسعد سعد بوال -  98

 جرجس سعٌد مسعد سعد/ بملن- السادات م الخطاطبه:  بجهة ، زراعٌه ومخصبات ومبٌدات اسمدة تجاره

 27163 برلم 21211321 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد امل -  99

 عرفه سعد امٌن احمد/  بملن - منوف - دبركى:  بجهة ، اعالف بٌع عن

 بماله عن 27167 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب دمحم الشحات دمحم -  111

 العزب دمحم الشحات اٌمن/ بملن رازٌن زاوٌه:  بجهة ،
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 عٌسى عطٌه صبحى

 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرملسى عثمان صابر عزالدٌن -  112

 - السابعه الصناعٌة محور 138 منطمة - السادات:  بجهة ، ومستلزماتها البالستٌن من رى خراطٌم تصنٌع عن 27171
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 علٌوه صابرعلى على/  بملن - منوف - صنصفط:  بجهة ،(  داخلٌا)  عمال ونمل مماوالت مكتب
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 عن 27215 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور عوض حافظ محمود -  154

 الشامى عبدالجٌد ولٌد/  بملن - منوف مركز - صنصفط:  بجهة ، ماركت سوبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 27213 برلم 21211328 فى لٌد ، 81110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عبدالموى عبدالمنعم عبدهللا -  155

 ،(  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت خدمات فٌماعدا) مهارات تنمٌة عن

 خروب حنفى حمودم احمد/  بملن - منوف مركز - جزى:  بجهة

 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاٌا عبدالعلٌم الدٌن محى هشام -  156

 بجهة ،(  االنترنت وخدمات العمالة وتورٌد العسكرٌة المالبس فٌماعدا)  ومماوالت عمومٌة تورٌدات مكتب عن 27216

 الصٌفى على على مبروكه/  بملن - عشر الثالثه المنطمة 3 مجاورة 36 رلم لطعة 1 رلم شمة - السادات: 

 برلم 21211329 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره الفتاح عبد ممدوح محمود -  157

 عماره محمود الفتاح عبد ممدوح/ بملن -منوف مركز -غمرٌن:  بجهة ، وفاكهه خضار تصدٌر مكتب عن 27222

 عن 27231 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سناده عطاهللا الناظر عادل -  158

 سناده هللا عطا الناظر رومانى/ بملن- السادات مركز - داود كفر:  بجهة ، وتجارتها مواشى تسمٌن حظٌره

 عن 27143 برلم 21211311 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات حسن عبده مجدى -  159

 صمر جابر عبدالسمٌع/  بملن - الجزائر سكة - اللٌان سرس:  بجهة ، بالستٌن مصنع

 27156 برلم 21211312 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عبدالممصود حسن حٌاه -  161

 سعٌد عالء/  بملن - منوف مركز - بالمشط:  بجهة ،(  ومستشفٌات مصانع مستلزمات)  مجال فى عمومٌة تورٌدات عن

 حامد

 27148 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر العزٌز عبد جمعه احمد -  161

 معوض  العزٌز عبد جمعه/ بملن-السادات مركز-داود كفر:  بجهة ، تموٌن بماله عن

 13559 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن سعد دمحم على على احمد -  162

 دمحم/  بملن - 9 - و  لطعة الثانٌة الصناعٌة المنطمة - السادات:  بجهة ، الرى خراطٌم وانتاج البالستٌن وحمن تصنٌع عن

 سعد على احمد

 13559 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن سعد دمحم على على احمد -  163

 هرم مستشفى امام المركزى المحور البنون مول السادات:  بجهة ، الرى خراطٌم وانتاج البالستٌن وحمن تصنٌع عن

 الدٌن زٌن دمحم العزٌز عبد جواهر بملن الجدٌد

 عن 27191 برلم 21211318 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف مرلص عزٌز نفٌن -  164

 شبل سالم زكرٌا امٌنة/  بملن - الثانى الحى خدمات محور 31 - السادات:  بجهة ، سٌارات خدمات

 محل عن 27111 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب دمحم جمٌل امل -  165

 صمر مرزوق جابر مرزوق/  بملن - منوف مركز - برهٌم:  بجهة ، محمول خدمات

 27121 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد دمحم سامى مصطفى -  166

 المالح دمحم سعد دمحم/  بملن - السٌاحة كلٌة فندق اسفل 8و7و6 محل -السادات:  بجهة ، ومشروبات كافٌترٌا عن

 عن 27124 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضراوى مبرون دمحم وجٌه -  167

 سالم الحمٌد عبد هللا عبد دمحم/بملن داود كفر:  بجهة ،( العربٌه مصر جمهورٌه داخل) بالسٌارات نمل مكتب

 مكتب عن 27139 برلم 21211315 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلو السٌد سالمه منى -  168

 احمد مبرون رمضان/ بملن -منوف مركز-بهواش:  بجهة ، عمال ونمل داخلٌه رحالت

 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معزان عبدالعزٌز عبدالسٌد عبدالمنعم -  169

 المنطمة - ثانى دور - ج 213 عمارة 2 رلم 3 المنطمة - السادات:  بجهة ،(  داخلٌة)  رحالت مكتب عن 27155

 عاشور عبدالفتاح عاشور/ بملن - الثالثة السكنٌة

 27211 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برٌن الجبار عبد صالح اسالم -  171

 جاد/ بملن -البحرى عرابى احمد شارع -منوف ٌنهمد:  بجهة ،( العسكرٌه المالبس عددا فٌما) جاهزه مالبس بٌع عن

 مطر سعد السٌد

 تجارة عن 15271 برلم 21211329 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان دمحم سعٌد دمحم -  171

 الفخرانى صالح عثمان صالح/  بملن - كابوة شارع - منوف:  بجهة ، غذائٌة مواد وتوزٌع

 تجارة عن 15271 برلم 21211329 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان دمحم سعٌد دمحم -  172

- عرٌك السٌد نبوٌة/ بملن- منوف م ناصف عزبة االهبل زاوٌة بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، غذائٌة مواد وتوزٌع

 منوف 15271 برلم ممٌد عامة مماوالت مكتب بنشاط

 27217 برلم 21211329 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالمه الحفٌظ عبد سعٌد سامى -  173

 عالمه الحفٌظ عبد سعٌد نبٌل/ بملن سوزان سوق عشر الثانٌه المنطمه -السادات مدٌنه:  بجهة ، نظافه ادوات عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 27228 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى احمد على دمحم -  174

 حجازى احمد على دمحم/  بملن - منوف - غمرٌن منشاة:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما) جاهزة مالبس

 27232 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سناده عطاهللا الناظر رومانى -  175

 بشاى وجٌة تمٌه/ بملن - السادات - داود كفر:  بجهة ، وتجارتها مواشى تسمٌن حظٌرة عن

 27118 برلم 21211311 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح كرٌم -  176

 بملن - الزهور مول علوى االول الدور 3 رلم محل - السادات:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس فٌماعدا) جاهزة مالبس عن

 جبر دمحم كامل رفعت/ 

 27124 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمول عبدالحكم احمد اسماعٌل -  177

/  بملن - منوف مركز - صنصفط:  بجهة ،( العسكرٌة والمالبس واالنترنت العماله تورٌد عدا فٌما)  تورٌدات مكتب عن

 عبدالمعطى عبدالحكم احمد

 27126 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سابك سلٌمان دمحم سلٌمان محمود -  178

 عبد السٌد احمد/ بملن الثانى الحى محورخدمات 25 لطعه - 1 رلم شمه -السادات مدٌنه:  بجهة ، غذائٌه مواد تورٌد عن

 الحلٌم

 عن 27142 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برٌن مصطفى كمال ولٌد -  179

 سلٌمان دمحم ٌسرى/ بملن الخولى شارع-منوف مدٌنه:  بجهة ، وتجارتها مواشى معلف

 بٌع عن 27157 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رابح فتحى سامى دمحم -  181

 زعٌمه عبدالجلٌل عبدالحمٌد عبدالعزٌز/  بملن - منوف مركز - سروهٌت:  بجهة ، مٌاه فالتر وتركٌب

 عن 27138 برلم 21211315 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزٌرى على دمحم رضا -  181

 العال عبد الغفار عبد صبحٌه/ بملن - منوف مركز -رازٌن زاوٌه:  بجهة ، وتجارتها مواشى حظٌره

 عن 27154 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى حسن دمحم سعٌد حسن -  182

 حسن دمحم جابر/بملن- رازٌن زاوٌه:  بجهة ، وتجارتها حالبه مواشى حظٌره

 27195 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشٌش عبدالبر فتحى دمحم عصام -  183

 السٌد عبدالفتاح خالد/  بملن -منوف مركز - سدود:  بجهة ، عمال نمل ومتعهد داخلٌة رحالت مكتب عن

 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى الرازق عبد الرازق عبد اٌمن -  184

 الصناعٌه المنطمه بمحور 67/185 رلم لطعه -السادات مدٌنه:  بجهة ، متنوعه معدنٌه هندسٌه صناعات عن 27192

 المصرى السٌد دمحم مجدى/ بملن السابعه

 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمر عبدالعزٌز الغٌط ابو سامى -  185

 صمر عبدالعزٌز الغٌط ابو/  بملن - الجزاٌر سكة ش - اللٌان سرس:  بجهة ، بالستٌن كسارة عن 27111

 24315 برلم 21211328 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطالب عبدالعلٌم عبدالعلٌم دمحم -  186

 احمد سٌد دمحم محمود محمود/  بملن - منوف مركز - سنجرج:  بجهة ،(  االنترنت خدمات فٌماعدا) محمول عن

 24315 برلم 21211328 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وطالباب عبدالعلٌم عبدالعلٌم دمحم -  187

 احمد سٌد محمود/  بملن -منوف.  م - سنجرج بناحٌة  رئٌسى محل له:  بجهة ،(  االنترنت خدمات فٌماعدا) محمول عن

 عن 27219 برلم 21211325 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابراهٌم فتحى عادل -  188

 بملن - السابعه الصناعٌة محور 157 المطعه - السادات:  بجهة ، بالستٌن وشنط واكٌاس زراعٌة صوب روالت تصنٌع

 بكر ابراهٌم فتحى عادل/ 

 27226 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عبدالواحد فرج دمحم السٌد -  189

 الجمل عباس منال/  بملن - مصرٌة شارع - منوف:  بجهة ، افرنجى منجد عن

 27233 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سناده عطاهللا الناظر صموائٌل -  191

 سٌاده عطاهللا الناظر رومانى/  بملن - السادات - داود كفر:  بجهة ، وتجارتها مواشى تسمٌن حظٌرة عن

 بٌع عن 27141 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالغنى دمحم رشا -  191

 على محمود/  بملن - المركزى المحور ارضى دور افمى 66 محل - السادات:  بجهة ، وتكٌف كهربائٌة اجهزة وصٌانة

 حسن عبدالباسط

 برلم 21211314 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب معوض الخٌر ابو احمد -  192

 خلف/  بملن - الخامسة السكنٌة امتداد ب 11 رلم لطعة 2و 1 رلم محل - السادات:  بجهة ، وكافٌه مطعم عن 12521

 عبدهللا سٌف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 27111 برلم 21211311 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد سعٌد عبدهللا -  193

 كفر - االللٌمى الطرٌك الجزار شارع - السادات:  بجهة ، زراعٌة اراضى واستصالح وبذور والمبٌدات االسمدة تجارة

 عبدالسالم عبدالفتاح نبٌل/  بملن - داود

 بٌع عن 27115 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عالم دمحم امل -  194

 شرف احمد الرفاعى مختار/  بملن - منوف مركز - رازٌن زاوٌة:  بجهة ، وكهربائٌة منزلٌة ادوات

 عن 27119 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور جابر موسى حمدى -  195

 دمحم فاروق ممدوح/  بملن - االولى السكنٌة بالمنطمة التجارى بالسوق 48 محل - السادات:  بجهة ، ماركت سوبر

 عبدالرحٌم

 27134 برلم 21211315 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانٌن االمام المٌمونى دمحم -  196

 6162 لطعه - السادات:  بجهة ،% 91 صودٌوم كلورٌد محلول مستمر درٌتونى نخٌل محلول نمى ممطر ماء تجارة عن

 المكاوى رزق دمحم زكرٌا/  بملن - السادسة الصناعٌة الورشة

 27134 برلم 21211315 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانٌن االمام المٌمونى دمحم -  197

 بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ،% 91 صودٌوم كلورٌد محلول مستمر درٌتونى نخٌل محلول نمى ممطر ماء تجارة عن

 السبع بركة21319 برلم ممٌد وتصدٌر استٌراد مكتب بنشاط زٌن محمود سلٌمان/  بملن - السبع بركة - طنبشا طوخ

 مالبس عن 27161 برلم 21211318 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم دمحم لاسم صفاء -  198

 البكرى عطٌه/ بملن الزهور مول داخلى ارضى 21محل -السادات مدٌنه:  بجهة ،( العسكرٌه المالبس عدا فٌما) جاهزه

 الدٌن كرم على

 بٌع عن 27161 برلم 21211318 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصف خاطر مبرون دمحم -  199

 عٌد مصطفى عبدهللا ٌاسر/  بملن - الثامنه السكنٌة التجارى السوق 21 رلم محل - السادات:  بجهة ، وفاكهه خضار

 عن 27165 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب دمحم الشحات اٌمن -  211

 الطباخ الغفار عبد نوح عالء/ بملن -منوف مركز - رازٌن زاوٌه:  بجهة ، اعالف تجاره

 27182 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد الستار عبد دمحم احمد -  211

 وهٌدى النبى عبد الستار عبد دمحم/  بملن - السادات مركز -صمر عزبه -داود كفر:  بجهة ، داخلٌه رحالت مكتب عن

 27211 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن حسام متولى دمحم عمرو -  212

 دمحم سامى محٌى/بملن بورسعٌد ش- اللٌان سرس:  بجهة ، بالستٌن تحبٌب مصنع عن

 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السباعى عبدالموى عبدالصبور حمدى -  213

 - االولى المرحلة الشباب بورش - السادات:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما) مالبس تصنٌع عن 27216

 لندٌل موسى عبدالفتاح جمال/  بملن -الخامسة الصناعٌة

 تجاره عن 27236 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم على رضا -  214

 عوض دمحم حسن دمحم/ بملن- السادات مركز- االخماس:  بجهة ، سٌارات

 عن 27243 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام حمزه عبدالفتاح سمٌر -  215

 ابراهٌم دمحم وامانى وسحر امٌنة/  بملن - الثامنة السكنٌة المنطمة التجارى السوق 23 محل - السادات:  بجهة ، مطعم

 شعٌب دمحم المرسى

 عن 27151 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عبدربه الشحات دمحم -  216

 معوض عبدربه الشحات/  بملن - منوف مركز - صنصفط:  بجهة ، مماوالت مكتب

 عن 27161 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل رزق مٌالد ممدوح -  217

 عبدالمؤمن احمد/  ٌمثلها االولاف وزارة/  بملن - السادات مركز - الخطاطبة:  بجهة ، خاص مستشفى وتشغٌل ادارة

 ٌونس

 عن 27174 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان هللا فتح سعٌد هللا فتح -  218

 سلطان هللا فتح سعٌد عاطف/  بملن - منوف مركز - سلطان منشاة:  بجهة ، وتجارتها مواشى حظٌرة

 عن 27119 برلم 21211311 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور على مصطفى نوح -  219

 احمد عبدالغفار فوزى حنان/  بملن - منوف مركز - صنصفط:  بجهة ،( المستندات تصوٌر عدا فٌما)  مكتبة

 عن 27131 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع مصطفى دمحم مصطفى -  211

 العطاطرى محمود دمحم رضا/  بملن - الصدٌك ابوبكر مسجد امام المشال عزبة - منوف:  بجهة ، عجٌن من حلوى مخبز

 عن 13158 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعراوى جالل مجدى كرٌم -  211

 شعراوى جالل مجدى كرٌم/ بملن- السادات م الخطاطبه:  بجهة ، الى نصف مجزر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 13158 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعراوى جالل مجدى كرٌم -  212

 ولٌد دواجن مزرعه بغرض الطالب/ بملن- السادات م الخطاطبه جبل بناحٌه رئٌسى محل له:  بجهة ، الى نصف مجزر

 منوف 13158 برلم

 9356 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى عبدالحمٌد فتحى شعبان -  213

 الجوهرى عبدالحمٌد فتحى واشرف ونبوى سعٌد/  بملن - سعٌد بور شارع - اللٌان سرس:  بجهة ، اثاث مصنع عن

 9356 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى عبدالحمٌد فتحى شعبان -  214

 الجوهرى الحمٌد عبد فتحى سعٌد/  بملن سعٌد بور شارع اللٌان سرس بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، اثاث مصنع عن

 منوف 9356 برلم ممٌد موبٌلٌا تجارة بغرض

 27151 برلم 21211317 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرف دمحم زكى محمود عمر -  215

 السٌد على ابراهٌم/ بملن 9 رلم محل - الثانى الدور - مصر دار مول - السادات مدٌنه:  بجهة ، غذائٌه مواد تجاره عن

 تجاره عن 27173 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صالح دمحم خالد -  216

 الرحمن عبد دمحم/ بملن الثانى الحى خدمات محور 3 عماره 2 رلم مكتب -السادات مدٌنه:  بجهة ، انواعها بجمٌع الحبوب

 احمد

 عن 27198 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد دمحم سالم اسامه -  217

 الخامسه المنطمه 78 لطعه -السادات مدٌنه:  بجهة ،( بالستٌن وروالت وشنط اكٌاس) البالستٌكٌه المنتجات صناعات

 الخالك عبد الحمٌد عبد السٌد/  بملن - الشباب ورش

 برلم 21211328 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل خلٌل عبدالموى خلٌل طارق -  218

 وبعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب توالمجال الصحف اصدار عدا فٌما واعالن دعاٌه مكتب عن 25897

 خلٌل عبدالموى خلٌل  على/ بملن- السادات م االخماس:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول

 عن 27224 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور عبدالفتاح صالح دمحم -  219

 عاشور عبدالفتاح صالح/  بملن - الشامى ش - منوف:  بجهة ، مٌكانٌكٌة نجارة ورشة

 عن 27227 برلم 21211331 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى خلٌل صالح خلٌل -  221

 مرٌمة احمد محمود هوٌدا/  بملن - 12 المنطمة التجارى السوق 27 محل - السادات:  بجهة ، كهربائٌة ادوات تجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتورٌد العسكرٌة المالبس فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكة عبدالمعطى جودة فهمى ماجد شركة -  1

 تورٌدات عن ، 27183 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   االنترنت وخدمات العماله

 الدور ب 212 رلم مكتب - السادات:  بجهة ،(  االنترنت وخدمات العماله وتورٌد العسكرٌة المالبس فٌماعدا) عمومٌة

 دمحم زكى ٌاسر/  بملن - 17 السكنٌة المنطمة مصر دار مول علوى الثانى

 عدا فٌما)  والتصدٌر ستٌراداال  ،  شركة   ابراهٌم خلٌل شلبى ابراهٌم و بدروس هللا جاب حزٌن فوزى شركة -  2

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   الجمركى والتخلٌص(  6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة

(  6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد عن ، 27136 برلم 21211315

/ بملن - الثانى الحى خدمات محور 29 لطعة علوى الثانى الدور 5 رلم شمة - السادات:  بجهة ، الجمركى والتخلٌص

 احمد سٌد حسٌن عبدالعزٌز عاٌده

   الغٌر لدى البالستٌن وصناعة الصحٌة االدوات تجارة  ،  شركة   وشركاه عٌطة ابراهٌم محمود سالم شركة -  3

 البالستٌن وصناعة الصحٌة االدوات تجارة عن ، 27184 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 المنشاوى صبحى عادل/  بملن - شلبى شارع االرضى الدور شلبى برج - منوف:  بجهة ، الغٌر لدى

 المالبس فٌماعدا) العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت  ،  شركة   وشركاه معتوق عبدالحمٌد دمحم خٌرى شركة -  4

 ، 27112 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس(   االنترنت وخدمات العمالة وتورٌد العسكرٌة

:  بجهة ،(  االنترنت وخدمات العمالة وتورٌد العسكرٌة المالبس فٌماعدا) العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت عن

 شراٌف عبدالسالم عبدالفتاح خلٌل/  بملن - السادات مركز - االخماس

 العماله تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة وتورٌدات عامة مماوالت  ،  شركة   وشرٌكٌة احمد سٌد عبدالشافى هدىم شركة -  5

 مماوالت عن ، 27125 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   العسكرٌه والمالبس واالنترنت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21 رلم مكتب - السادات:  بجهة ،( العسكرٌه والمالبس واالنترنت العماله تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة وتورٌدات عامة

 حمودة دمحم احمد صالح/  بملن - البنون مول

 االمن مهمات و االطفاء اجهزة وصٌانة تورٌد  ،  شركة   وشرٌكة ٌوسف عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم ظرٌف شركة -  6

 و االطفاء اجهزة وصٌانة تورٌد عن ، 27151 برلم 21211317 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   الصناعى

 السٌد سامٌة/  بملن - الثامنة المنطمة -  1 شمة  حٌان بن جابر شارع 4 - السادات:  بجهة ، الصناعى االمن مهمات

 عبدالحمٌد

 رنتواالنت العماله تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة وتورٌدات مماوالت  ،  شركة   وشركائه جابر مجدى دمحم شركة -  7

 وتورٌدات مماوالت عن ، 27193 برلم 21211318 فى ،لٌدت 2411110111   مالها ،رأس(   العسكرٌة والمالبس

 11 المنطمة الجامعه مول 11 محل - السادات:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس واالنترنت العماله تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة

 ندا دمحم عبدالرحمن خٌرى/  بملن -

 االنترنت وخدمات العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكاه حمامه غنٌم مبرون عماد شركة -  8

 عن ، 27174 برلم 21211322 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   بترولٌة خدمات و(  العمالة وتورٌد

 19 رلم مكتب:  بجهة ، بترولٌة خدمات و(  العمالة وتورٌد االنترنت وخدمات العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  تورٌدات

 دمحم عادل دمحم/  بملن -  الزهور مول التراث حدٌمة بجوار المركزى المحور - بدون رلم المطعة علوى االول بالدور

 عبدالوهاب

 والمماوالت الهندسٌة واالستشارات التصمٌمات  ،  شركة   وشركاه مشحوت ابراهٌم فتحى مصطفى شركة -  9

 برلم 21211325 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   الحفر ومعدات المعمار ماٌلزم كل فى العمومٌة والتورٌدات

 الحفر ومعدات المعمار ماٌلزم كل فى العمومٌة والتورٌدات والمماوالت الهندسٌة واالستشارات التصمٌمات عن ، 27211

 على فوزى فٌفى/  بملن - ممٌز اسكان 23 المنطمة 211 لطعة ضىاالر بالدور 3 رلم شمة - السادات مدٌنة:  بجهة ،

 الفرماوى

 العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  والتورٌدات العامة المماوالت  ،  شركة   وشرٌكٌه الجمال حسٌن رضا حسٌن شركة -  11

 المماوالت عن ، 27159 برلم 21211312 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(    العمالة تورٌد و واالنترنت

 مول - 112 رلم مكتب - السادات:  بجهة ،(  العمالة تورٌد و واالنترنت العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  والتورٌدات العامة

 الغزالى احمد مصطفى حسام/  بملن - مصر دار

 وسٌارات الثمٌلة والمعدات المحاجر تسوٌة باعمال المٌام  ،  شركة   وشرٌكه اسماعٌل دمحم حجازى عاطف شركة -  11

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   التصدٌر وعموم والمعدات السٌارات واستٌراد النمل

 وعموم والمعدات السٌارات واستٌراد النمل وسٌارات الثمٌلة والمعدات المحاجر تسوٌة باعمال المٌام عن ، 27118

 الشعراوى ابراهٌم بهى سهٌر/  بملن - فٌالت الخامسة السكنٌة المنطمة 529 رلم فٌال - السادات:  بجهة ، التصدٌر

 والسمكٌة والداجنة الحٌوانٌة الثروة وتنمٌة واستزراع استصالح  ،  شركة   وشركاه السٌد دمحم ابراهٌم احمد شركة -  12

 وتنمٌة واستزراع استصالح عن ، 27169 برلم 21211314 فى ،لٌدت 13681110111   مالها ،رأس   والطحالب

/  بملن - الصناعٌة المنطمة مخازن 65 رلم لطعة - السادات:  بجهة ، والطحالب والسمكٌة والداجنة الحٌوانٌة الثروة

 ابراهٌم عبدالفتاح على عبدالكرٌم شركة

 فى ،لٌدت 199110111   مالها ،رأس   ماركت سوبر  ،  شركة   وشرٌكٌة البٌومى السٌد عبدالفتاح رضا شركة -  13

 الحى خدمات محور - 11 رلم بالعمار 2 رلم محل- السادات:  بجهة ، ماركت سوبر عن ، 27191 برلم 21211323

 الشركاء/  بملن -االول

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   26253:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مدٌنه سٌداحمد مغاورى دمحم اشرف   - 1

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   18889:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جعفر سعد شعبان سعد   - 2

 نهائٌا عنه لالستغناء الفرع الغاء تم  السجل

:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  التجمٌل وادوات الطبٌه للمستلزمات حتاته) حتاته دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن   - 3

 نهائٌا التجارة لترن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   18172

 سبك  ،  فرد تاجر  ،(  كٌمٌكال اند اوٌل حتاته)  حتاته دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم   - 4

 نهائٌا التجارة لترن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   18172:  برلم لٌده

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   22235:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عالمة سعٌد سامى احمد   - 5

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   22915:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السما المادر عبد شحات ماجد   - 6

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   12379:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحلٌم عبد على الحلٌم عبد الحلٌم عبد صفوت   - 7

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم   21211314

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   11454:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مبرون محمود لمر   - 8

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   23898:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا فتح محمود صالح جمال   - 9

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   23125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الخولى عطٌه هانى سمٌره   - 11

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   16989:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اللٌثى احمد عبدالمعبود خضرة   - 11

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   11657:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مطراوى المجٌد عبد مطراوى عماد   - 12

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   17773:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش شحاته دمحم حسن   - 13

 التجاره العتزال وذلن نهائٌا المٌد صحٌفه شطبت  السجل

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   1865:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود مبرون رجب حسام   - 14

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   22841:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البٌومى هللا خلف معوض نوح   - 15

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   11173:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدوى ٌوسف ودٌع كمال   - 16

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   11173:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدوى ٌوسف ودٌع كمال   - 17

 نهائٌا رةالتجا العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   16286:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب امام جابر نجالء   - 18

 نهائٌا التجارة العتزال ذلن و محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   2973:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكرشاتً عبده معوض   - 19

 التاجر لوفاة نظرا وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   15811:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى على حمزه سامح   - 21

 نهائٌا عنه لالستغناء االخر الرئٌسى المحل الغاء  السجل شطب/محو

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   21191:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العنٌن ابو ابراهٌم جمعه دمحم   - 21

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   21966:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مماوى ٌاسٌن دمحم ٌاسٌن   - 22

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   9938:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجٌزاوي دمحم دمحم هانً   - 23

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 وفى ،   9938:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  والبالتات االخشاب لتجارة الجٌزاوى) الجٌزاوى دمحم دمحم هانى   - 24

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفى ،   9938:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   الخشبٌة للصناعات الجٌزاوى)  الجٌزاوى دمحم دمحم هانى   - 25

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   19841:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطٌف فخرى دمحم منٌر طارق   - 26

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   25811:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض ماهر ٌحً مختار   - 27

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   13159:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  1 محمود امٌن سعٌد السٌد   - 28

 للوفاة المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   15166:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اٌوب بدوى دمحم بدوى   - 29

 نهائٌا عنه لالستغناء االخر الرئٌسى المحل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   15166:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اٌوب بدوى دمحم بدوى   - 31

 نهائٌا عنه لالستغناء االخر الرئٌسى المحل الغاء تم  السجل

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   11816:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغمرٌنى رمضان دمحم عطٌه وداد   - 31

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   25485:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسبو عبدالحكٌم ربٌع حسبو   - 32

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   26553:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الطحان عبدالحمٌد عماد نرمٌن   - 33

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   21713:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فلٌفل السٌد عبدهللا اسالم   - 34

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   4128:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المط صالح سعٌد سلوي   - 35

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   12181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المورى صالح سعٌد اسالم   - 36

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   9418:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعد العال عبد زكً فوزي   - 37

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   12593:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش هللا عبد دروٌش محمود   - 38

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   5289:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكرشاتى عبده معوض فاطمة   - 39

 التاجر لوفاة وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 وفى ،   14587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   للرحالت رضوان مكتب) رضوان محروس السٌد عزت   - 41

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ

   21211317 تارٌخ وفى ،   17655:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المنٌاوى الغفار عبد العزٌز عبد رجب   - 41

 عنه لالستغناء وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   22158:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد احمد فوزى احمد   - 42

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   25913:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الماصد حسٌن منٌر بسمه   - 43

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

   21211318 تارٌخ وفى ،   13699:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن عز اللطٌف عبد الحمٌد عبد محمود   - 44

 نهائٌا التجارة العنزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   13791:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اٌوب محمود العظٌم عبد فاتن   - 45

 عنه لألستغناء وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   16562:  برلم لٌده سبك  ،  ردف تاجر  ،  الدردٌرى على دمحم على   - 46

 االخر الرئٌسى المحل عن الستغناء المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   27119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغندور على مصطفى نوح   - 47

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   21234:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسى احمد سلٌمان السٌد   - 48

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن نهائٌا المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

   21211318 تارٌخ وفى ،   13699:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن عز اللطٌف عبد الحمٌد عبد محمود   - 49

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   17883:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شنب ابو الفتاح عبد مختار رانٌا   - 51

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   22581:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غنٌمه ابراهٌم حسٌن عادل حسٌن   - 51

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

   21211321 تارٌخ وفى ،   26263:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هالل دمحم عبدالبارى عبدالعظٌم امٌرة   - 52

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو تم

 تم   21211321 تارٌخ وفى ،   22111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والى عبدالجواد ٌوسف محمود   - 53

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد صحٌففه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211321 تارٌخ وفى ،   27111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحمٌد عبدالجٌد فرج عبدالعزٌز   - 54

 نهلئٌا التجارة العتزال وذلن محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211321 تارٌخ وفى ،   23411:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خاطر جمال ممدوح عمرو   - 55

 نهائٌا عنه لالستغناء وذلن االخر الرئٌسى الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   21211322 تارٌخ وفى ،   16273:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوده احمد رضا دمحم احمد   - 56

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 ،   12111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   للبالستٌن الجمال مصنع)  الجمال العاطى عبد جالل محمود   - 57

 عنه لالستغناء وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   21871:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد على شادٌه   - 58

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل

 تم   21211322 تارٌخ وفى ،   22162:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوشلوع مبرون دمحم عمرو   - 59

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌمه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211322 تارٌخ وفى ،   26812:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسى دمحم محمود انتصار   - 61

 نهائٌا عنه لالستغناء وذلن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   21211322 تارٌخ وفى ،   12111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجمال عبدالعاطى جالل محمود   - 61

 عنه لالستغناء وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   3336:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد محمود عبدالسمٌع محمود   - 62

 نهائٌا التجارة العتزال ذلن\و محو بامر المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211324 تارٌخ وفى ،   615:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عزت محفوظ الدٌن بهاء دمحم   - 63

 نهائٌا التجتره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   16688:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعٌب دمحم سمٌر امٌره   - 64

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد صحٌفه شطبت  السجل

 تم   21211324 تارٌخ وفى ،   14969:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خاطر مهتدى عوٌس سمر   - 65

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211325 تارٌخ وفى ،   22494:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه خلٌل حسن صالح احمد   - 66

 عنه لالستغناء وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211328 تارٌخ وفى ،   23151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عبدالعال عاطف دمحم   - 67

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211329 تارٌخ وفى ،   18589:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسى عبدالمعز عبدالرازق سامح   - 68

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   23182:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  راشد محمود احمد دمحم   - 69

 نهائٌا التجارة  نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   15729:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدردٌرى على دمحم على   - 71

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   9353:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدردٌري علً دمحم علً   - 71

 نهائٌا التجارة العتزال وذلن المٌد صحٌفة شطبت  السجل

 تم   21211329 تارٌخ وفى ،   22993:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان عبدالفضٌل شولى منى   - 72

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   24911:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عالم عبدالسالم محمود احمد   - 73

 نهائٌا التجاره لترن6287 رلم محو بامر المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   12632:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمران دمحم نادر دمحم السٌد   - 74

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   4127:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السباري محمود المنعم عبد محمود   - 75

 نهائٌا التجاره العتزال وذلن المٌد صحٌفه شطبت  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  23248 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى حسن مبرون محمود -  1

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  26174 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالعزٌز عبدالعزٌز هٌام -  2

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

 والتورٌدات للمماوالت زاٌد)  زاٌد السٌد عبدالرحمن عبدالمحسن الحمٌد عبد لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  3

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  9144 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   العمومٌة

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 

 تم  21211312 ، تارٌخ وفً  9144 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زاٌد السبد الرحمن عبد المحسن عبد الحمٌد عبد -  4

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   لتأشٌرا وصف,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  6561 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صمر احمد المادر عبد حمدي ولٌد -  5

  جنٌه  31111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  13592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبداللةعبدالرؤف رافت دمحم -  6

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

 رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  24161 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض بسٌونى محمود رمضان -  7

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  14618 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم احمد عصام -  8

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

 رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  22863 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن الفتاح عبد محمود سامى -  9

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  15811 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى على حمزه سامح -  11

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

 المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  15811 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى على حمزة سامح -  11

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  21584 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مناع جابر دمحم محمود -  12

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

 رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  25742 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شوشه عبدهللا احمد سمٌر عماد -  13

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  لمالا

 ، تارٌخ وفً  24166 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌن سٌف عبداللطٌف عبدالناصرعبدالفتاح احمد -  14

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  15166 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اٌوب بدوى دمحم بدوى -  15

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

 وفً  11246 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   والتورٌدات للنمل المنشاوى مكتب)  مبرون منشاوى دمحم اشرف -  16

  111111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ

  جنٌه

 ،، فرد تاجر(   مبرون منشاوى دمحم أشرف) والتورٌدات للنمل جروب المنشاوى لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  17

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  11246 برلم لٌده سبك

  جنٌه  111111110111، ماله رأس

 ،، فرد تاجر(   مبرون منشاوى دمحم أشرف) اللوجستٌة للخدمات جروب المنشاوى لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  18

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  11246 برلم لٌده سبك

  جنٌه  111111110111، ماله رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  15166 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اٌوب بدوى دمحم بدوى -  19

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  3747 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طلحه هللا عبد ٌحًٌ رجب -  21

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  24654 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد فهٌم احمد دمحم -  21

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  24654 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد فهٌم احمد دمحم -  22

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

 تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  12191 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشٌمى الحدٌد ابو المنعم عبد عماد -  23

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  26134 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعد سلٌمان دمحم دمحم -  24

  جنٌه  551110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  26547 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسً الصمد عبد شولً احمد -  25

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  17571 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم دمحم نجاح اشرف -  26

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

 رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  27175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فنجرى عبدالوهاب السٌد دمحم -  27

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  21715 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صمر دمحم لدرى سماح -  28

  جنٌه  411110111، ماله رأس بحلٌص المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  13791 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اٌوب محمود العظٌم عبد فاتن -  29

  جنٌه  751110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  13791 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اٌوب محمود العظٌم عبد فاتن -  31

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

 رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  16733 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد محمود السٌد محمود -  31

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

 رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  17925 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المالح كمال دمحم سعٌد محمود -  32

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

 رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  23411 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خاطر جمال ممدوح عمرو -  33

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

 المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  21221 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوٌوسف احمد جابر عبله -  34

  جنٌه  51110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  17559 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشافعى دمحم حسن حامد احمد -  35

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  14812 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حماده محمود عبدالعلٌم محمود صباح -  36

  جنٌه  151110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  17591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ادرٌس دمحم عبدالمنطلب الرزق ام -  37

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

 تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  12459 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصنصفتى دروٌش محمود سعٌد -  38

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 فرد تاجر(   الخشبٌة للدٌكورات الصنصفتى) الصنصفتى دروٌش محمود سعٌد/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  39

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  12459 برلم لٌده سبك ،،

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح

,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  25912 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌسى حسن دمحم سامى -  41

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

 تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  21579 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الماضى عبدالعزٌز زهدى عبدالعزٌز -  41

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  25612 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حبٌب عبده جالل اسراء -  42

  جنٌه  7511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  7261 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المارح دمحم احمد مصطفً -  43

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  19939 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفمى رزق عبدالعلٌم اشرف -  44

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

 رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  17818 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدعباس عرفان سعٌد عبدهللا -  45

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

 تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  26316 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هٌكل مصطفى عبدالجلٌل عبدالعظٌم -  46

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

 تم  21211331 ، تارٌخ وفً  14817 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   نور مطعم)  نور عبدالحمٌد فؤاد امٌر -  47

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

 تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  11613 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الزناتى اٌوب دمحم النبى عبد سمٌر -  48

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنهاوى احمد دمحم احمد -  1

 عبدالعزٌز دٌنا/  بملن منوف بناحٌة النبى حسب احمد دمحم الدكتور شارع لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

  عبدالعظٌم

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالغنى دمحم رشا -  2

  حسن عبدالباسط على محمود/  بملن - المركزى المحور ارضى دور افمى 66 محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمهدى عبدالعال زهران اشرف -  3

 دمحم حواش حلمى خالد/  بملن - الخامسة السكنٌة بالمنطمة 144 عمارة 2 شمة- السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  سعد

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالمنعم سعٌد احمد -  4

  عمر عبداللطٌف دمحم/  بملن - منوف مركز - الحامول ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌس حامد جمال نجالء -  5

 ٌوسف ابو احمد ماهر جمال/ بملن الزراعه شارع-منوف ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر السٌد جابر فتحى احمد -  6

 صمر السٌد جابر فتحى تامر/ بملن ٌولٌو 23ش- اللٌان سرس مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن مصطفى كمال ولٌد -  7

  سلٌمان دمحم ٌسرى/ بملن الخولى شارع-منوف مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن حسام عاشور دمحم احمد -  8

  نبوى مصطفى عماد/  بملن - الداللة سكة شارع - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جعفر سعد شعبان سعد -  9

  نهائٌا عنه لالستغناء وذلن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جعفر سعد شعبان سعد -  11

 السٌد ٌس دمحم طارق/ بملن السابعه السكنٌه المنطمه سوق 491محل السادات لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ زكى احمد اسالم -  11

  حافظ زكى احمد/  بملن - عرابى احمد شارع - منوف ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جعفر سعد شعبان سعد -  12

 فتحى شعبا بملن البطحه كوبرى الجزاٌر سكة شارع اللٌان سرس لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 السٌد

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جعفر سعد شعبان سعد -  13

 بملن 7 السكنٌه المنطمه سوق 491محل السادات بناحٌة لٌصبح الرئٌسى المحل عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 السٌد ٌس دمحم طارق

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات حسن عبده مجدى -  14

  صمر جابر عبدالسمٌع/  بملن - الجزائر سكة - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 21148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هللا جاب عبدالناصر جمال دمحم -  15

 هللا جاب الناصر عبد جمال وبركات ودمحم وماهر ٌاسر/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 منوف بناحٌه برهٌم طرٌك

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر العزٌز عبد جمعه احمد -  16

 معوض  العزٌز عبد جمعه/ بملن-السادات مركز-داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زرد دمحم سامى محمود -  17

  زرد عبدالمحسن دمحم سامى/  بملن - منوف مركز - بهواش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رابح فتحى سامى دمحم -  18

 زعٌمه عبدالجلٌل عبدالحمٌد عبدالعزٌز/  بملن - منوف مركز - سروهٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 21911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عبدالرحمن عبدهللا عبدالحكم -  19

  خلٌل عبدالرحمن عبدهللا عبدالحكم/  بملن - لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22388    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد عبدالغنى الشحات دمحم -  21

 دمحم/  بملن السادات بناحٌة - السابعة الصناعٌة محور بمنطمة 256 لطعة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 العبد عبدالغنى الشحات

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالممصود حسن حٌاه -  21

  حامد سعٌد عالء/  بملن - منوف مركز - بالمشط ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 14498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضٌر على عبدالممصود على -  22

  السادات بناحٌة - البرعلى عبد سعد ولٌد/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمان دمحم احمد على سامى -  23

 حماده عادل حماده/ بملن - منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امبابى دمحم احمد مصطفى -  24

 لطب دمحم لطب/  بملن - السادات - كفرداود ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض عبدربه الشحات دمحم -  25

  معوض عبدربه الشحات/  بملن - منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج كٌالنى عاشور دمحم -  26

 رزق دمحم عبدالرحٌم/  بملن - منوف مركز - سدود ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21211312 تارٌخ وفً 9144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد السبد الرحمن عبد المحسن عبد الحمٌد عبد -  27

 طمالى بناحٌة - غالى ابراهٌم مصطفى سامح/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  منوف مركز

 والتورٌدات للمماوالت زاٌد)  زاٌد السٌد عبدالرحمن عبدالمحسن الحمٌد عبد لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  28

 تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 9144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  العمومٌة

  منوف مركز طمالى بناحٌة - غالى ابراهٌم مصطفى سامح/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 24756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنهاوى احمد دمحم احمد -  29

 دٌنا/  بملن - منوف بناحٌة - النبى حسب احمد دمحم الدكنور شارع لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

  عبدالعظٌم عبدالعزٌز

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسكر دمحم عبدالفتاح محمود -  31

  عسكر احمد دمحم عبدافتاح/  بملن - منوف مركز - برهٌم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لابٌل محمود عبدالحى دمحم -  31

  لابٌل محمود عبدالحى/  بملن - منوف مركز - غمرٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 6388    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نشناش البالً عبد دمحم صباح -  32

  منوف مركز - بالمشط كفر بناحٌة - عبدالحلٌم عبدالمرضى حمزة/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم على محمود -  33

  عبدالوهاب نبٌل امنٌه/  بملن - الزهور مول 9 مكتب - السادات لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالموى محمود دمحم -  34

  سالم عبدالموى نجٌب لمٌاء/  بملن - االولى المنطمة 48 عمارة 2 رلم شمه - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 8382    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد عباس سعد شرٌف -  35

 - السادات بناحٌة - الصناعٌة بالمنطمة أ نموذج 11 عنبر 134 رلم وحده لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 عباس سعد شرٌف/  بملن - منوفٌه

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالغنى دمحم رشا -  36

 برلم اودع السٌد رشاد عماد/  بملن - المساعى مدرسة شارع 52 - لوٌسنا بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 السبع بركة 26314 برلم ولٌد2121/ 3/  3 فى  834

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجلب حسن دمحم على -  37

  الفٌشاوى دمحم احمد محمود/  بملن - منوف مركز - رازٌن زاوٌة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل رزق مٌالد ممدوح -  38

  ٌونس عبدالمؤمن احمد/  ٌمثلها االولاف وزارة/  بملن - السادات مركز - الخطاطبة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌشاوى دمحم احمد محمود -  39

  حسن دمحم على/  بملن - منوف مركز - رازٌن زاوٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 27164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان العزٌز عبد كمال العزٌز عبد -  41

 جاد دمحم احمد جٌهان/بملن صدور شركه بجوار المطار طرٌك االخضر الحزام- السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  هللا

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 15132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم -  41

 - عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم/  بملن - بورسعٌد شارع - منوف بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 منوف 15132 تابع برلم ولٌد مماوالت مكتب بنشاط

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 15132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم -  42

  عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم/  بملن - بورسعٌد شارع - منوف ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 15132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم -  43

 برلم ولٌد عفٌفى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الطالب/بملن لبلى بورسعٌد ش منوف بناحٌة رئٌسى محل له  ،:   الـتأشٌر وصف

 منوف 15132

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فنجرى عبدالوهاب السٌد دمحم -  44

 الرابعة الصناعٌة المنطمة - الصغٌرة الصناعات مجمع -( 6) رلم عنبر( 283) رلم وحدة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 شرف عبدهللا ابراهٌم محمود/  بملن -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 19671    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن توفٌك جمال طارق -  45

 منوف مركز - صنصفط بناحٌة الشنشورى فتحى عبدالصمد/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 13559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن سعد دمحم على على احمد -  46

 احمد دمحم/  بملن 9 - و لطعة - الثانٌة الصناعٌة المنطمة السادات بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تابع برلم ولٌد 2121/  3/  4 فى 984 برلم اودع الرى خراطٌم وانتاج البالستٌن وحمن تصنٌع بغرض سعد على

  منوف 13559

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 12521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب معوض الخٌر ابو احمد -  47

 سٌف خلف/  بملن - الخامسة السكنٌة امتداد ب 11 رلم لطعة 2و 1 رلم محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 عبدهللا

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االخوص اسماعٌل عادل دمحم -  48

  ابراهٌم احمد سٌد ابراهٌم/  بملن - التاسعه المنطمة - 391 لطعة 1 شمة- السادات ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغرباوى على ابراهٌم دمحم -  49

 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن/  بملن - منوف مركز - جزى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه عبدالغفار سمٌر احمد -  51

 دمحم ابوبكر الهام/ بملن - منوف مركز - الحامول ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل حبٌب عبدالحمٌد زكرٌا احمد -  51

  مهدى الصٌاد اشرف/  بملن - االولى سوق 77 محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان هللا فتح سعٌد هللا فتح -  52

  سلطان هللا فتح سعٌد عاطف/  بملن - منوف مركز - سلطان منشاة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد محمود دمحم محمود -  53

 حماد محمود دمحم/  بملن - منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 12521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حسب معوض الخٌر ابو احمد -  54

 السكنٌة امتداد ب 11 لطعة 2و 1 رلم محل - السادات بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 منوف 12521 تابع برلم ولٌد وكافٌة مطعم نشاط بغرض عبدهللا سٌف خلف/  بملن - الخامسة

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدالحمٌد مصطفى اسالم -  55

  مشمشة محمود على مجدى/ بملن - الساعة مٌدان امام - مشمشة برج - منوف ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27165    برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، حماد سعٌد دمحم احمد -  56

  طاحون عبدالعزٌز جمال/  بملن - االول الحى خدمات محور 4 رلم لطعة 3 شمة - السادات ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا دمحم احمد دمحم -  57

 محروس خالد دمحم/  بملن - ارضى دور الثانى الحى محور 7 لطعة - السادات ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن محى احمد صالح حسن ساره -  58

 عماد/  بملن - المركزى المحور ستارز سفن مول االول الدور- 211وحدة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 منمرٌوس حنا سمٌر

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدالحمٌد مصطفى اسالم -  59

 محمود على مجدى/ بملن - الساعة مٌدان امام مشمشة برج - منوف بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 ولٌدLOVELLE لوفٌال التجارٌة وسمته العسكرٌة المالبس فٌماعدا ولطاعى جملة جاهزة مالبس تجارة بغرض مشمشة

 منوف 22117 تابع برلم

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجور الحسٌنى شولى جمال -  61

  عجور الحسٌنى شولى/  بملن - منوف مركز - سلطان منشأة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 21211314 تارٌخ وفً 27171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنٌاوى عبدالمؤمن عبدالمرضى احمد -  61

  رضوان عبدالمعز هدى/  بملن - منوف مركز - بالمشط ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 13559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن سعد دمحم على على احمد -  62

 زٌن دمحم العزٌز عبد جواهر بملن الجدٌد هرم مستشفى امام المركزى المحور البنون مول السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

 الدٌن

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 13559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن سعد دمحم على على احمد -  63

  سعد على احمد دمحم/  بملن - 9 - و  لطعة الثانٌة الصناعٌة المنطمة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منتصر عبدالمجٌد رمضان احمد -  64

  منتصر عبدالمجٌد رمضان/  بملن - منوف مركز - سروهٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار الوارث عبد احمد حنان -  65

  النجار الوارث عبد احمد حنان/بملن السابعه الصناعٌه محور 266 لطعه- السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى حسن عبدالسالم سامٌة -  66

  ابراهٌم ابراهٌم منٌر/  بملن - المدٌنة مجلس امام بورسعٌد شارع - منوف ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان زكى جمال احمد -  67

 مركز االولى/ م على بن الحسن ش االرضى الدور 4 شمه 22 عمار لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

  السادات

 تم 21211317 تارٌخ وفً 27181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرصاصى اسماعٌل العاطى عبد اسماعٌل -  68

  الفمى الحمٌد عبد صبحى دمحم/بملن الدمٌاطى شارع-منوف ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  ، فرد تاجر ،(  العمومٌه للتورٌدات الحداد مكتب) الحداد جابر ابراهٌم جابر/ لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  69

 لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 17545    برلم لٌده سبك

  داغر ابو محمود متولى سمٌر/  بملن - اللٌان سرس طرٌك حسنى حسن شارع

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 17545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحداد جابر ابراهٌم جابر -  71

 ابو محمود متولى سمٌر/  بملن - اللٌان سرس طرٌك حسنى حسن شارع لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

  داغر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بهنسى دمحم فؤاد ٌاسر -  71

  بهنسى دمحم فؤاد دمحم/بملن السادات مركز- االخماس ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالعزٌز دمحم ناصر -  72

  احمد ابو ابراهٌم احمد سٌد نادٌة/  بملن - منوف مركز - الكبرى فٌشا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان حافظ عبدالعظٌم دمحم -  73

  على ابراهٌم احمد احمد/  بملن - السادات - االللٌمى طرٌك- داود كفر  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشعراوى السٌد فؤاد اٌهاب -  74

 ابوالروس دمحم مصلحى/  بملن - البصال لهوة امام - منوف مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى دمحم حمدى دمحم -  75

  الصعٌدى خلٌل دمحم ولٌد/بملن البحرى الجٌش ش-منوف ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 14656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع السالم عبد محمود طه -  76

 الرٌاضى النجوم نادى/  بملن - الخماسى المدم كرة ملعب بجوار الرٌاضى النجوم نادى - السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 14656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع السالم عبد محمود طه -  77

 عبد احمد االء/بملن الثن الحى خدمات ورش 4 رلم لطعه ارضى دور 1 رلم وحده-السادات  ،:   الـتأشٌر وصف, 

  الوهاب

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 14656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع السالم عبد محمود طه -  78

 خدمات ورش 4 رلم لطعه ارضى دور 1 رلم وحده-السادات بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وخدمات العماله وتورٌد العسكرٌه المالبس تورٌد عدا فٌما) تورٌدات مكتب نشاطه الوهاب عبد احمد االء/بملن الثن الحى

 ( واالنترنت الكمبٌوتر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شدٌد عبدهللا دمحم اٌناس -  79

  موسى عبدالجابر فتحى/  بملن - منوف مركز - العامرة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى الرازق عبد الرازق عبد اٌمن -  81

 دمحم مجدى/ بملن السابعه الصناعٌه المنطمه بمحور 67/185 رلم لطعه -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  المصرى السٌد

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌومى دمحم عبدالمؤمن نوح -  81

  الفٌومى دمحم عبدالمؤمن دمحم/ بملن- منوف م رازٌن هزاوٌ ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف مرلص عزٌز نفٌن -  82

  شبل سالم زكرٌا امٌنة/  بملن - الثانى الحى خدمات محور 31 - السادات ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناهض صابر عبدالمحسن مصباح -  83

  دمحم الدسولى صافى/  بملن-  منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حشٌش عبدالبر فتحى دمحم عصام -  84

  السٌد عبدالفتاح خالد/  بملن -منوف مركز - سدود ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدهللا فتحى والء -  85

 الشاوٌش على دمحم محمود/  بملن - الحصوة مٌدان - منوف ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االبٌض فتحى مصطفى حسام -  86

  دمحم نصر دمحم الدٌن نصر/  بملن - البنون مول علوى االول الدور ب 31 - السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 15811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على حمزة سامح -  87

 المصاص السٌد عبدالعظٌم السٌد/  بملن - السادات- داود كفر لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 15811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على حمزة سامح -  88

 نهائٌا عنه لالستغناء االخر الرئٌسى المحل الغاء تم ،:   ٌرالـتأش وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 26881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوٌر الحمٌد عبد جمعه دمحم -  89

 اللٌان سرس بناحٌة - نوٌر دمحم عبدالحمٌد جمعه/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 25141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونى المطلب عبد الفتاح عبد دمحم -  91

 بناحٌة - الثانى الحى خدمات محور 3 رلم عمارة 4 مكتب لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 حسن جالل عبدالكرٌم احمد/  بملن - السادات

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق طلخان ماجد مروان -  91

  ٌوسف ابو احمد حسن صابر/  بملن - بورسعٌد شارع - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 15811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على حمزه سامح -  92

  دمحم عبدالمنعم ابراهٌم/  بملن - السادات - الٌافطة - الخطاطبة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن السٌد حمادة -  93

 عبدالبارى/ بملن - 11 المنطمة h نموذج 11 عمارة الثالث الدور 11 رلم مكتب - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

  عبدالبارى عبدالحكٌم

 العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21696    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن سراج عباس شعبان عٌد -  94

 عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز/  بملن - اللٌان سرس بناحٌة الجزائر سكة/  لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

  حمد

 تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 7195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شنب ابو خلٌل المنعم عبد طارق -  95

 بٌع نشاط بغرض السٌد عدوي احمد/  بملن - بنها شارع - الباجور بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الكوم شبٌن 99349 تابع برلم ولٌد الورش لوازم

 تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 27198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حتاته دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن -  96

  حتاته دمحم عبدالمنعم/  بملن - المطان ارض - خلف ابو شارع - منوف ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب السٌد نبوى دمحم -  97

  رضا دمحم شٌماء/  بملن - السادات م1ق - السابعه المنطمة -السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب سنجاب عبدالوهاب احمد -  98

 احمد/  بملن - التحدى طرٌك الجملة بسوق - 1 أ رلم الخضروات عنبر 7 محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  عبدالوهاب سنجاب عبدالوهاب

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد سعٌد عبدهللا -  99

  عبدالسالم عبدالفتاح نبٌل/  بملن - داود كفر - االللٌمى الطرٌك الجزار شارع - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى عبدالمجٌد عزوز سمٌر -  111

  الفمى عزوز سمٌر احمد/  بملن -منوف مركز - فٌشا كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغندور على مصطفى نوح -  111

 احمد عبدالغفار فوزى حنان/  بملن - منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن سٌف دمحم السٌد خالد -  112

  الدٌن سٌف احمد دمحم السٌد/  بملن - اللٌان سرس طرٌك شارع- منوف ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح كرٌم -  113

 جبر دمحم كامل رفعت/  بملن - الزهور مول علوى االول الدور 3 رلم محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عالم دمحم امل -  114

 شرف احمد الرفاعى مختار/  بملن - منوف مركز - رازٌن زاوٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم رٌاض سمٌح عمرو -  115

 سالم رٌاض سمٌح دمحم/  بملن - منوف - رازٌن زاوٌة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب دمحم جمٌل امل -  116

 صمر مرزوق جابر مرزوق/  بملن - منوف مركز - برهٌم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلتاجى عبدالرحمن رشاد عبدالعزٌز -  117

 دمحم خالد/  بملن - 11 المنطمة الجامعة مول علوى ثالث دور 11 رلم مكتب - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الشال عبدالغنى

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد دمحم سامى مصطفى -  118

 المالح دمحم سعد دمحم/  بملن - السٌاحة كلٌة فندق اسفل 8و7و6 محل -السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 34    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زرٌنه عبده حمدى مصطفى -  119

 عبدالرحمن سعٌد وائل/  بملن - عرابى احمد ش - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر السٌد جابر فتحى احمد -  111

  صمر جابر فتحى تامر/  بملن - ٌولٌو 26 شارع - اللٌان سرس لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داعوش العال عبد سعٌد احمد -  111

 حنوت ماهر عادل/  بملن - الفرعونٌة ترعه شارع - منوف ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 15171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طنطاوى مصطفى دمحم عبٌر -  112

  مصطفى على جالل/ بملن -الخٌاط حافظ ش - اللٌان سرس لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 3747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلحه هللا عبد ٌحًٌ رجب -  113

  منوف - العامرة بناحٌة - ابراهٌم دمحم اشرف/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 15166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب بدوى دمحم بدوى -  114

 تجارة نشاط لٌصبح االخر الرئٌسى المحل تعدٌل مع رئٌسى لٌصبح االخر الرئٌسى المحل تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وفرز بئةوتع لتجمٌع مفرش بنشاط الخاص االخر الرئٌسى المحل الغاء مع نهائٌا عنه لالستغناء الغاؤه مع واعالف حبوب

  نهائٌا عنه لالستغناء ذره

 تم 21211311 تارٌخ وفً 27114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سوسه السجاعى احمد عبدالسالم طارق -  115

  الجوهرى السٌد دمحم/  بملن - منوف مركز - العامره كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجزٌرى عرفه انور احمد -  116

 حسن دمحم احمد/  بملن - الثالثة السكنٌة المنطمة تجارى اسكان 51 عمارة 3 رلم شمة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 ادرٌس

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجٌله ابو عباس ٌوسف عبٌر -  117

 عبدالستار رمضان مدحت/  بملن - الباجور مركز - جروان بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

  وتجارتها حالبة مواشى حظٌرة نشاطه سالم

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر عبدالعزٌز الغٌط ابو سامى -  118

  صمر عبدالعزٌز الغٌط ابو/  بملن - الجزاٌر سكة ش - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور جابر موسى حمدى -  119

 دمحم فاروق ممدوح/  بملن - االولى السكنٌة بالمنطمة التجارى بالسوق 48 محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

  عبدالرحٌم

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمول عبدالحكم احمد اسماعٌل -  121

 عبدالمعطى عبدالحكم احمد/  بملن - منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدخاخنى السٌد عبدالحمٌد مودمح -  121

 الدخاخنى دمحم السٌد عبدالحمٌد/ بملن - منوف مركز - جزى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد احمد محمود احمد -  122

 عٌد دمحم احمد محمود/  بملن - الشرٌفة عزبة الحامول طرٌك - منوف ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد احمد محمود احمد -  123

 ممٌد الطحٌنة النتاج سرجه بغرض الشامى راشد دمحم/ بملن فرٌد دمحم ش منوف بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

 539 اٌداع ورلم منوف 8363 برلم

 تم 21211314 تارٌخ وفً 8363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( عٌد معصرة)  عٌد احمد محمود احمد -  124

/  بملن - الشرٌفة عزبة - الحامول طرٌك - منوف بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 منوف 8363 تابع برلم ولٌد 2121/  3/ 11 فى افتتح حار وزٌت طحٌنة تصنٌع بنشاط عٌد دمحم احمد محمود

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى سعٌد عبدالسالم ابراهٌم -  125

  عفٌفى عبدالسالم دمحم/  بملن - منوف مركز - جزى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌشاوى دمحم حامد نادرة -  126

  سعٌد السٌد سحر/  بملن - المشلى عزبة - منوف ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌمعبد احمد رمضان دمحم -  127

  عابدٌن دمحم هللا فتح منال/  بملن - منوف مركز - هٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امبابى العشرى دمحم سٌد محمود -  128

  صمر المهتدى الحمٌد عبد رشاد/بملن السادات- كفرداود ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان فهٌم دمحم سامى دمحم -  129

  الفتاح عبد شاكر مجدى/  بملن اللٌان سرس طرٌك البطحه ترعه شارع - منوف مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سابك سلٌمان دمحم سلٌمان محمود -  131

 عبد السٌد احمد/ بملن الثانى الحى محورخدمات 25 لطعه - 1 رلم شمه -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الحلٌم

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 27124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخضراوى مبرون دمحم وجٌه -  131

  سالم الحمٌد عبد هللا عبد دمحم/بملن داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسانٌن االمام المٌمونى دمحم -  132

  المكاوى رزق دمحم زكرٌا/  بملن - السادسة الصناعٌة الورشة 6162 لطعه - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسانٌن االمام المٌمونى دمحم -  133

 بنشاط زٌن محمود سلٌمان/  بملن - السبع بركة - طنبشا طوخ بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 السبع بركة21319 برلم ممٌد وتصدٌر استٌراد مكتب

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناٌل حسٌن دمحم جمال -  134

  ابوٌوسف دمحم شولى وفاء/  ملنب - منوف مركز - السنابسة كفر ،:   الـتأشٌر وصف

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجاهزة للمالبس جوٌلى دمحم فرست)  جوٌلى احمد سٌد المجٌد عبد سعٌد دمحم -  135

 - السادات - الخطاطبة بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11491

  جاهزة مالبس بغرض منوف 11491 تابع برلم لٌد عوض السٌد عبدالعزٌز/  بملن

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 19248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدرشاوى ابونجله محمود صبحى -  136

 تصنٌع لٌصبح منوف  2766 برلم المودع االخر الرئٌسى للمحل بالنسبة النشاط تعدٌل تم  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 والغٌر للنفس الحدٌث الرى ومستلزمات خراطٌم

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نافع مصطفى دمحم مصطفى -  137

  العطاطرى محمود دمحم رضا/  بملن - الصدٌك ابوبكر مسجد امام المشال عزبة - منوف ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عٌاد سلٌم امال -  138

  نظٌر برسوم صبرى/  بملن - حمزة عده شارع - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرعى مبرون عبده مبرون -  139

 منوف مركز رازٌن زاوٌه بناحٌه مرعى مبرون عبده/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف الفتاح عبد ٌوسف الفتاح عبد -  141

 نصار مشحوت خالد/بملن حمزه عبده شارع -اللٌان سرس همدٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر على بكر دمحم طه -  141

 السالم عبد مجدى احمد/ بملن زغلول سعد شارع- اللٌان سرس مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211315 تارٌخ وفً 11491    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوٌلى احمد سٌد عبدالمجٌد سعٌد دمحم -  142

 عوض السٌد عبدالعزٌز/  بملن - السادات - الخطاطبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجزٌرى على دمحم رضا -  143

 العال عبد الغفار عبد صبحٌه/ بملن - منوف مركز -رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 27139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلو السٌد سالمه منى -  144

  احمد مبرون رمضان/ بملن -منوف مركز-بهواش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 19774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المخرط جٌوشى رمضان اسالم -  145

 عبدهللا امانى/  بملن - السابعه الصناعٌة المنطمة محور 194 رلم لطعه - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 عبدالمادر

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 19774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المخرط جٌوشى رمضان اسالم -  146

 الدٌن سراج سند جابر هشام/ بملن الشجره سكه شارع اللٌان سرس بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  منوف 19774 تابع برلم ممٌد وتجارتها حالبة مواشى حظٌرة بنشاط

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهري الحمٌد عبد فتحً شعبان -  147

 ونبوى سعٌد/  بملن - بورسعٌد شارع - اللٌان سرس بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  2121/  3/ 16 فى منوف 9356 تابع برلم لٌد اثاث مصنع بغرض الجوهرى عبدالحمٌد فتحى واشرف

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوالدى ربٌع بكر ابو اسماء -  148

 العال عبد لطفى رمضان/ بملن - السادات مركز- النور منشٌه - داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالحمٌد فتحى شعبان -  149

  الجوهرى عبدالحمٌد فتحى واشرف ونبوى سعٌد/  بملن - سعٌد بور شارع - اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالحمٌد فتحى شعبان -  151

 الحمٌد عبد فتحى سعٌد/  بملن سعٌد بور شارع اللٌان سرس بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  منوف 9356 برلم ممٌد موبٌلٌا تجارة بغرض الجوهرى

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالموجود حسن حسام -  151

  شاهٌن شبل دمحم باسم/  بملن - برهٌم طرٌك - منوف ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى ابراهٌم المؤمن عبد دمحم -  152

  ابراهٌم المؤمن عبد احمد/بملن رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشهاوى مشحوت عبدالعال دمحم -  153

  الدخاخنى سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان/  بملن - منوف مركز - جزى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 دٌلتع تم 21211316 تارٌخ وفً 27146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبدالمرضى عبدالناصر عزه -  154

 على حسن حسن فٌصل/  بملن - الثامنة المنطمة - 2 شمة 21 عمارة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 18473    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم عبدالصادق ٌوسف ممدوح -  155

 اخر رئٌسى لٌصبح الجٌش ش لوٌسنا بناحٌه الكائن للرئٌسى المانونى الكٌان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  عنه لالستغناء االخر الرئٌسى والغاء

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس سعٌد مسعد سعد بوال -  156

  جرجس سعٌد مسعد سعد/ بملن- السادات م الخطاطبه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 19774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المخرط جٌوشى رمضان اسالم -  157

 الصناعٌة المنطمة محور 194 رلم لطعه - السادات بناحٌة اخر رئٌسى محل أفتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 16 فى منوف 19774 تابع برلم لٌد ومبٌدات أسمده وتعبئة خلط مصنع بغرض عبدالمادر عبدهللا أمانى/  بملن - السابعة

 /3  /2121  

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبارى عبدالمطلب احمد نادٌة -  158

 م ش والسٌاحى العمارى ثمارلالست لرطبة شركة/  بملن - 11 محل لرطبة مول - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 م

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 27143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد الفتاح عبد سعٌد -  159

  راضى حسن على رلٌه/بملن بالمشط ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبارى عبدالمطلب احمد نادٌة -  161

 بناحٌة(  عبدالبارى عبدالمطلب احمد نادٌة)  الطالب/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 11 محل لرطبة مول - السادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 21211317 تارٌخ وفً 27155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معزان عبدالعزٌز عبدالسٌد عبدالمنعم -  161

 - الثالثة السكنٌة المنطمة - ثانى دور - ج 213 عمارة 2 رلم 3 المنطمة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  عاشور عبدالفتاح عاشور/ بملن

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى حسن دمحم سعٌد حسن -  162

  حسن دمحم جابر/بملن- رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهوارى سعٌد عادل مصطفى -  163

 الشعراوى احمد صفٌه/  بملن الجمهورٌه شارع من الهوارى شارع - منوف مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن حافظ السٌد نوح -  164

  شاهٌن السٌد نوح على/  بملن -منوف مركز - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالفتاح دمحم اٌمن -  165

 احمد الجٌد عبد نعمات/ بملن- منوف مركز- بالمشط ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 14427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن خلٌفة دمحم اسعد -  166

 ابى بن على شارع 31 عماره 3 نموذج 5 رلم مهنٌه وحده- السادات بناحٌه لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 حسٌن دمحم طه ٌوسف/بملن االولى المنطمه طالب

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن المؤمن عبد دمحم سامى -  167

 شاهٌن عبدالمؤمن دمحم سامى احمد بملن - منوف مركز - صنصفط بناحٌه رئٌسى محل له  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  منوف 24141 برلم لٌد طرق واعمال وتورٌدات عمومٌه مماوالت نشاطه

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن المؤمن عبد دمحم سامى -  168

  مبارن على مبارن دمحم/بملن مصر دار مول ب 216- السادات  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 21211317 تارٌخ وفً 17655    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنٌاوى الغفار عبد العزٌز عبد رجب -  169

  عنه لالستغناء ذلن و مطعم بنشاط الخاص االخر الرئٌسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجز سالم عبدالوهاب دمحم حاتم -  171

 صالح زكى السٌد ورثة/  بملن - المدٌنة مجلس امام- منوف ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 27151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشرف دمحم زكى محمود عمر -  171

 السٌد على ابراهٌم/ بملن 9 رلم محل - الثانى الدور - مصر دار مول - السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن عبدالمؤمن دمحم سامى -  172

 مبارن على مبارن دمحم/بملن مصر دار مول ب 216- السادات بناحٌه اخر سىرئٌ محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 منوف24141 تابع برلم لٌد مماوالت/نشاطه

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعراوى جالل مجدى كرٌم -  173

 بغرض شعراوى جالل مجدى كرٌم/ بملن- السادات م الخطاطبه بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

  منوف 13158 تابع برلم ولٌد الى نصف مجزر

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن غرٌب دمحم فاروق عبدهللا -  174

  رشوان عالم السٌد احمد/  بملن - االللٌمى الطرٌك الجزار منطمة -السادات - داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناصف خاطر مبرون دمحم -  175

  عٌد مصطفى عبدهللا ٌاسر/  بملن - الثامنه السكنٌة التجارى السوق 21 رلم محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 25417    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد دمحم كمال اٌمان -  176

  احمد سٌد احمد محمود/  بملن - منوف مركز -  بهواش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌنر دمحم خالد دمحم -  177

  دمحم دمحم خالد/  بملن - منوف مركز - سدود ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم صبحى احمد -  178

  عبدهللا على احمد على/  بملن - منوف مركز - دبركى ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب محمود العظٌم عبد فاتن -  179

  احمد السٌد ولٌد/  بملن - منوف - الكبرى فٌشا كفر بناحٌة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 16562    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، الدردٌرى على دمحم على -  181

 الصناعٌة المنطمة امتداد اولى مرحلة الشباب ورش 96 رلم لطعه السادات لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 الخامسة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم لاسم صفاء -  181

 الدٌن كرم على البكرى عطٌه/ بملن الزهور مول داخلى ارضى 21محل -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 16562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدردٌرى على دمحم على -  182

 دمحم على/  بملن - الخامسة الصناعٌة المنطمة ج مجموعه 7 لطعة  السادات لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

  الدردٌرى على

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 16562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدردٌرى على دمحم على -  183

 بنشاط لٌصبح االخر الرئٌسى المحل تعدٌل مع خراطة ورشة بنشاط لٌصبح الرئٌسى المحل تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 منوف 16562 تابع برلم الممٌد نهائٌا عنه لالستغناء الغاءوه مع وبالتنمٌط عادٌة بالستٌن مٌاه خراطٌم

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسان عبدالاله حسٌن هانى -  184

  داود عبدهللا مصطفى عرفات/  بملن - ع  الثانٌة السكنٌة المنطمة التجارى سوق ب 39 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 25417    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد دمحم كمال اٌمان -  185

/  18  فى  برلم اودع احمد سٌد احمد محمود بملن - منوف مركز - بهواش بناحٌة للصٌدلٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 منوف 25417 تابع برلم ولٌد 2121/   3

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب محمود العظٌم عبد فاتن -  186

  الحمٌد عبد احمد السٌد ولٌد/  بملن - منوف - الكبرى فٌشا كفر لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب محمود العظٌم عبد فاتن -  187

 عنه لالستغناء وذلن وشنط اكٌاس مصنع بنشاط الخاص االخر الرئٌسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 نهائٌا

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 7818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل غانم دمحم غانم -  188

  حموده محروس الحاج على دمحم/بملن منوف/م سلطان منشاه لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعراوى جالل مجدى كرٌم -  189

 شعراوى جالل مجدى كرٌم/ بملن- السادات م الخطاطبه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعراوى جالل مجدى كرٌم -  191

 برلم ولٌد دواجن مزرعه بغرض الطالب/ بملن- السادات م الخطاطبه جبل بناحٌه رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف, 

  منوف 13158

 تم 21211318 تارٌخ وفً 21618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد عبدالوهاب على عبداللطٌف احمد -  191

 عزبة بناحٌة - الجروانى جمعة دمحم محمود/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  السادات - كفرداود - االللٌمى الطرٌك الجزار

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى السٌد المكارم ابو هدى -  192

 ابو الغنى عبد مصطفى/ لنبم مصر دار مول- الثالت الدور 315 رلم محل -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 جعفر العنٌن

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن حسن حسنى محمود احمد -  193

 عطٌه صبحى ماهر/ بملن- الخامسه السكنٌه بالمنطمه التجارى السوق 3 رلم محل السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  عٌسى

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 26346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ابو عبدالمنعم مصطفى اسالم -  194

 التامٌن بجوار 5 عماره - الثانٌة المنطمه - السادات بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 برلم اودع(  التعلٌمات تمره ما حدود فى) وتصدٌر زراعٌة تورٌدات بنشاط عبدالعاطى السٌد احمد/  بملن - الصحى

   منوف 26346 تابع برلم ولٌد 1234

 21211321 تارٌخ وفً 17787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( المعادن لتشغٌل سمكه)سمكه سعد سعٌد دمحم -  195

 بناحٌة الشباب مجمع الخامسة الصناعٌة34 لطعة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 صالح ابراهٌم دمحم/ بملن - السادات

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد امل -  196

  عرفه سعد امٌن احمد/  بملن - منوف - دبركى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرملسى عثمان صابر عزالدٌن -  197

  مطر دمحم ابراهٌم دمحم/  بملن - السابعه الصناعٌة محور 138 منطمة - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اغا مبرون رفاعى رضا -  198

  عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم رضا/بملن رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عماره عبدالحمٌد محمود دمحم -  199

 عماره عبدالحمٌد محمود ثروت/  بملن - منوف مركز -الكبرى فٌشا ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شوشة محمود عبدالعال جاد -  211

  شوشة محمود عبدالعال جاد/  بملن - المطار طرٌك التحدى بمنطمة الجملة سوق 7 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزب دمحم الشحات دمحم -  211

  العزب دمحم الشحات اٌمن/ بملن رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزب دمحم الشحات اٌمن -  212

 الطباخ الغفار عبد نوح عالء/ بملن -منوف مركز - رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 14162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكٌالنى خلٌل حسن خلٌل خلٌل -  213

 السعٌد/ بملن السادات بناحٌه االرضى الدور ب 25 السالم مول لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  عمل دمحم

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صالح دمحم خالد -  214

 احمد الرحمن عبد دمحم/ بملن الثانى الحى خدمات محور 3 عماره 2 رلم مكتب -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 23411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خاطر جمال ممدوح عمرو -  215

  نهائٌا عنه لالستغناء وذلن االخر الرئٌسى الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 26911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم على -  216

  محمود عبدالصبور محمود/  بملن - العجٌزى كمٌن - السادات ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 26911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم على -  217

 احمد الحى عبد ٌحٌى/بملن بٌتن ابنى 334 لطعه ب لطاع الثالثه المنطمه-السادات بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

 منوف 26911 برلم ممٌد غذائٌة مواد وتجارة وتغلٌف تعبئة بغرض اللٌثى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 26911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم على -  218

 بنشاط - محمود عبدالصبور محمود/  بملن - العجٌزى كمٌن - السادات بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  2121/  3/  21 فى منوف 26911 تابع برلم ممٌد - اعالف تصنٌع

 العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى حسن عبدالعظٌم دمحم -  219

  غرٌبه ابو سعد عبدالسالم/  بملن - العنٌن ابو ش - منوف ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 27166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم سالم هوٌدا -  211

  عبده ابراهٌم صدٌك دمحم/ بملن - منوف مركز - السنابسة كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 26346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ابو عبدالمنعم مصطفى اسالم -  211

  عبدالعاطى السٌد احمد/  بملن - الصحى التامٌن بجوار  5 عماره - الثانٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211322 ٌختار وفً 27176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تركى عبدالغنى على ابوالفتوح -  212

  تركى عبدالغنى على عبدالغنى/ بملن- منوف م رازٌن زاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حٌدر عطٌه سعٌد شعبان -  213

 حٌدر عطٌه سعٌد شعبان/ بملن - البغدادى شارع - منوف مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 16733    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود السٌد محمود -  214

  منوف مركز  - جزى بناحٌة  -سالم عبدالعاطى سالم وفاء/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد الستار عبد دمحم احمد -  215

 وهٌدى النبى عبد الستار عبد دمحم/  بملن - السادات مركز -صمر عزبه -داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحٌل حامد شولى فرٌد -  216

  دمحم عبدالمرضى سناء/  بملن - منوف مركز - الكبرى فٌشا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه على صابر على دمحم -  217

  علٌوه صابرعلى على/  بملن - منوف - صنصفط ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر رمضان اشرف رمضان -  218

 الجروانى دمحم محمود/ بملن السادات مركز - الجزار لرٌه - داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالف عبدالغنى توفٌك السٌده -  219

 طه/  بملن - خدمات محور 16 رلم بالعمار االرضى الدور 6 و5 رلم محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  علٌوه محفوظ عمر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب دمحم احمد دمحم -  221

 غالى سلٌمان سهام/  بملن - 1 الصناعٌة امتداد اولى مرحلة الشباب ورش 7 رلم لطعه - السادات ،:   الـتأشٌر وصف

  هللا جاد

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 26677    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عابد عبدالغنى عبدالاله مهنى دمحم -  221

 منوف مركز - جزى بناحٌة الشبٌرى جاد سعٌد عادل/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكٌالنى ابراهٌم جمعه ولٌد -  222

  ابوالهدى دمحم دمحم هانى/ بملن- مصر دار مول ب5- السادات ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 19739    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض عبدالمحسن سمٌر احمد -  223

 على اسماعسل ثرٌا/بملن الشهابٌه ترعه شارع- اللٌان سرس لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  زهران

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 27175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالظاهر فتحى سهام -  224

 عبدالظاهر فاٌز عبدهللا/  بملن - منوف مركز - طمالى شبشٌر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  وانالعن تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 26812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى دمحم محمود انتصار -  225

  نهائٌا عنه لالستغناء وذلن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 21424    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده احمد رضا دمحم احمد -  226

  جوده احمد رضا دمحم احمد/ بملن االول الحى خدمات محور 8 رلم لطعه 1 رلم محل- السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 21424    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده احمد رضا دمحم احمد -  227

 بملن االول الحى خدمات محور 8 رلم لطعه 1 رلم محل السادات بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  منوف 21424 تابع ولٌدبرلم وكافٌترٌا مطعم نشاط بغرض جوده احمد رضا دمحم احمد/

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حشاد على السٌد عبدالكرٌم -  228

 البلتاجى احمد مكاوى رأفت اسماء/  بملن -منوف مركز - غمرٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرشد الوهاب عبد دمحم بسٌونٌه -  229

  الجلٌل عبد الجواد عبد الجلٌل عبد دمحم/بملن الخطاطبه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصاوى عبدهللا مصطفى صبحى -  231

  اللٌان بسرس المجتمع تنمٌه جمعٌه/بملن االتحاد مدرسه بجوار- اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 21211323 تارٌخ وفً 16555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  للرحالت مناع)  مناع جبر بكرى منٌرة -  231

 داود كفر بناحٌة شامٌة عٌد ٌسرى تامر/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل فؤاد دمحم خاطر -  232

  فٌهالمنو السادات - الشتوى السنٌما تمسٌم - الثانى الخدمات محور 1 لطعة 11 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 18889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جعفر سعد شعبان سعد -  233

 السٌد ٌس دمحم طارق/ بملن السابعه السكنٌه المنطمه سوق 49محل السادات لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلفاوى زكى على احمد -  234

  رمضان عبدالرازق ابراهٌم/  بملن - سنجرج طرٌك - منوف مركز - تتا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمار احمد دمحم احمد -  235

  احمد سٌد احمد سحر/بملن عشر الثانٌه المنطمه 25 محل- السادات ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 27192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان ابو احمد الشحات احمد -  236

 ابراهٌم العظٌم عبد سعٌد احمد/ بملن 11المنطمه سوق ب69 محل -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن الجبار عبد صالح اسالم -  237

 مطر سعد السٌد جاد/ بملن -البحرى عرابى احمد شارع -منوف مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم لاسم عبدالغنى عمادالدٌن -  238

 على محمود دمحم احمد/  بملن - الورش منطمة الرابعة خدمات محور 9 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبٌد مكرم -  239

 دمحم دمحم عبٌد مكرم/  بملن - الرابعه الصناعٌة محالت االللٌمى الطرٌك السادات 68 - السادات ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد دمحم سمٌر عمرو -  241

  الدردٌرى على دمحم سمٌر/  بملن - الرابعة الصناعٌة 125 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا دمحم محمود احمد كرٌم -  241

 عبداللطٌف الدٌن محى/  بملن - عبدالناصر جمال شارع بٌرامٌدز مول 16 محل - السادات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  ابراهٌم

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل الحمٌد عبد احمد دمحم -  242

 بعد علوى االول الدور 15 رلم المحل السابع الحى خدمات محور 4و3 رلم بالمطعه -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 حسن الباسط على محمود/ بملن االراضى

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عابد دمحم سالم اسامه -  243

 الخالك عبد الحمٌد عبد السٌد/  بملن - الشباب ورش الخامسه المنطمه 78 لطعه -السادات مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغرٌب عباس ابراهٌم حسام -  244

  عثمان دمحم دمحم عبدالمنعم/  بملن -  الثانى الدور - الثانى الحى خدمات محور 14 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب دمحم احمد دمحم -  245

 بناحٌة - الخامسة الصناعٌة امتداد اولى مرحلة الشباب ورش 7 رلم لطعة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

  هللا جاد غالى سلٌمان سهام/  بملن - السادات

,  عنوانال تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم ماهر احمد -  246

 سالمه مصطفى دمحم دمحم ماهر/ بملن - حباس سٌدى شارع - اللٌان سرس مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوحصوه عبدالحمٌد محمود هشام -  247

  كمال دمحم ضٌاء/ بملن عرابى احمد شارع- منوف مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ابراهٌم رفعت رضا -  248

  الدلٌل دمحم جمعه اٌمان/  بملن - السادات مركز - داود كفر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 21211324 تارٌخ وفً 27194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السبكى عبدالرحمن عبدهللا سمٌر مصطفى -  249

  السبكى عبدالرحمن عبدهللا سمٌر/ بملن - السادات مركز - الطرانه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 27211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن حسام متولى دمحم عمرو -  251

  دمحم سامى محٌى/بملن بورسعٌد ش- اللٌان سرس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان
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