
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اغسطس شهر منوف  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن مكتب  23733برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود محمد السيد الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

بملك / معوض محمد السيد الشعراوى -شارع الخولى  -مقاوالت ، بجهة : منوف   

عن تجارة وتوزيع  23741برقم  21211212، قيد فى  311110111محمود فتحى محمود عليان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

د بملك وتوريد مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ) فيما عدا االدوية ( ، بجهة : منوف شارع درب الجندى من شارع محمد فري

 / فتحى محمود عليان

ه رخام عن ورش 23213برقم  21211227، قيد فى  111110111ابراهيم مصطفى زكى حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ، بجهة : كفر السنابسه بملك/فرج محمد غريب

عن مصنع  23222برقم  21211212، قيد فى  311110111ماهر عبدالعزيز محمد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

م منوف بملك /سوسن رشاد الخولى-كرتون ، بجهة : الكوم االحمر   

عن بيع ادوات  23214برقم  21211231، قيد فى  71110111أس ماله ،  محمد حامد محمود ابوليله  ، تاجر فرد ، ر -  5

بملك /غنيم عبدالله عبدالمعطى-م السادات -كهربائيه ، بجهة : االخماس   

عن تربيه مواشى  23213برقم  21211231، قيد فى  1111110111احمد سمير محمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

بملك /سمير محمد خليل خليل-: فيشا الكبرى  م منوف  حالبه وتجارتها ، بجهة  

عن توريد  23223برقم  21211231، قيد فى  311110111محمد محمود لطفى العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

بملك /  - شارع جمال عبدالناصر المنطقة الرابعة - 322قطعة  2وحدة  -مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ، بجهة : السادات 

 شيماء محمد السيد

عن مكتب  23231برقم  21211212، قيد فى  31110111نزيه عبدالمنعم عبدالسيد نبيوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

بملك / عبدالله صبحى عبدالله محمد -م . السادات  -رحالت داخلية ، بجهة : كفرداود   

عن محل  23242برقم  21211211، قيد فى  231110111فرد ، رأس ماله ،   احمد عبدالرحمن عبدالفتاح حالوه  ، تاجر -  9

بملك /احمد عبدالرحمن عبدالفتاح حالوه-م منوف -جزاره ، بجهة : منشاه سلطان   

عن مكتب  23221برقم  21211213، قيد فى  231110111معتز حفني محمد السحيمي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

دبركي بملك/ سامي حفني محمد السحيمي -بجهة : منوف  مقاوالت عموميه ،  

عن  23712برقم  21211217، قيد فى  111110111اسامه لطفى على عبدالبافى بيصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

بملك / محمد لطفى على عبدالباقى بيصار -م . منوف  -مكتب رحالت داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : بالمشط   

 23717برقم  21211217، قيد فى  121110111اسالم رمضان عبدالرحمن محمد الديباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

بملك / تهانى السيد عبدالحميد ابوهاشم -الصناعية السابعه  - 4قطعه  -عن تصنيع بالستيك ، بجهة : السادات   

عن محل  23721برقم  21211223، قيد فى  111110111أس ماله ،  تامر اسماعيل عبد العزيز نصر  ، تاجر فرد ، ر -  13

شارع الرحمه بملك/احمد مصطفى احمد 32-احذيه ، بجهة : منوف   

عن  23722برقم  21211223، قيد فى  111110111عزمى رمضان احمد ابوبكر ابوحسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

لك /احمد جابر السيد احمد عبدالغنىبم-بقاله ، بجهة : زاويه رازين م منوف   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  23724برقم  21211222، قيد فى  1111110111فداء الدين ابو جباره عبد الشفيع يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

هة زمه ( ، بجكمبيوتر )فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الال

محور خدمات الحى الثانى بملك/طلبه السيد طلبه سعد 3قطعه رقم  7: السادات محل رقم   

عن شحن  23742برقم  21211223، قيد فى  31110111ايمن حسن احمد حسن نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

بملك / عماد محمد محمد حرحش -ثانى سوق المنطقة الرابعة محور خدمات الحى ال 3 -واصالح بطاريات ، بجهة : السادات   

عن مكتب  23733برقم  21211224، قيد فى  31110111عبدالسالم محمد محمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

بملك / مصرى رياض محمد خليل -م . منوف  -دبركى  -رحالت داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : عزبة ابوعمر   

عن تجارة  23237برقم  21211211، قيد فى  1111110111الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رفعت صابر محمد  -  18

بملك / وجيه رفعت صابر محمد -مركز السادات  -تقاوى البطاطس ، بجهة : ابو نشابة   

ن مكتب نقل ع 23273برقم  21211212، قيد فى  311110111احمد مختار فوزي العرابي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

المنطقه  141الدور االول عماره رقم  3مكتب رقم  -وتوريدات عموميه) فيما عدا االنترنت والمالبس العسكريه ( ، بجهة : السادات 

 الثانيه عشر بملك / امام محمد عبد المنعم امام

عن صوب   23227برقم  22121121، قيد فى  1111110111محمد جبر عزالدين حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

واالنترنت  زراعيه ومستلزماتها وتوريدات مستلزمات الزراعة الحديثه والتوريدات العموميه )فيماعدا المالبس العسكريه والعماله

-المنطقه الثانيه  124عماره رقم  3شقه -، بجهة : السادات  2من المجموعه  32والفقره  12(وعموم التصديرفيما عدا المجموعه 

لك / احمد على ابراهيمبم  

عن تجاره  23222برقم  21211212، قيد فى  3111110111محمد محمد ابوسريع جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 اجهزه كهربائيه وادوات منزليه ، بجهة : دمليج م منوف بملك /ايمن شاهين راشد

عن بيع مالبس )  23213برقم  21211213، قيد فى  011131111حلمى على حلمى درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

بملك / احمد محمود مصطفى درغام -مركز منوف  -فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : زاوية رازين   

عن  23214برقم  21211213، قيد فى  31110111مسموع عبدالرحمن محمد جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

بملك / يحيى السيد  -محور خدمات الحى االسكانى الثانى  - 41قطعه  - 1مكتب  -الصحة العامة ، بجهة : السادات مكافحة افات 

 حسن شمندى

عن مالبس  23711برقم  21211212، قيد فى  111110111حسنى السيد عبدالوهاب البهوتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

بملك /سحر سويلم احمد الفقى-م منوف -ه ، بجهة : كفرفيشا الكبرى جاهزه فيماعدا جميع المالبس العسكري  

عن بقاله  23712برقم  21211217، قيد فى  31110111رانيا محمود عبدالفتاح الغمرينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

بملك /وفاء سالم عبدالعاطى-م منوف -ومجمدات ولحوم مجمده ، بجهة : جزى   

عن حدايد  23771برقم  21211223، قيد فى  211110111عبدالجواد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صباح محمد  -  26

بملك /عدليه عبدالمعطى عبدالجيد-وبويات ، بجهة : صنصفط م منوف   

عن بيع  23212برقم  21211227، قيد فى  31110111حنان عبدالمرضى السيد ابوعاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

بملك / محمد فوزى احمد حسن -طريق التحويلة الجديدة  -اعالف ، بجهة : منوف   

عن مكتب  23247برقم  21211211، قيد فى  111110111هانى مصطفى عبدالمعطى رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

بملك -المنطقه الثانيه  24عماره -مقاوالت وتوريدات) فيما عدا االنترنت والعماله والمالبس العسكريه (ومحاجر ، بجهة : السادات 

 /محمد عجمى محمد محمد

عن بقاله ، بجهة :  23722برقم  21211222، قيد فى  111110111بروك على المرلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على م -  29

 زاويه رازين بملك/عبد المنعم عبد الهادى عبد العال
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  23222برقم  21211211، قيد فى  111110111رضا محمد عبدالرؤف القراميطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

بملك /مصطفى عبده محمد درويش-بمول بيراميدز بمنطقه المحور المركزى 131محل رقم -حالقه ، بجهة : السادات صالون   

عن بيع  23744برقم  21211212، قيد فى  111110111خيرى عبدالغنى زيدان عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

/ محمد عبداللطيف صقربملك  -مركز منوف  -وتجارة اعالف ، بجهة : زاوية رازين   

عن تجارة فحم ، بجهة  23721برقم  21211224، قيد فى  111110111فتحى زايد فتحى زايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

بملك /ليلى عبدالعال محمد-: بهواش م منوف   

عن مكتب رحالت  23212رقم ب 21211227، قيد فى  111110111عمرو جابر سليمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

بملك / جابر سليمان جابر داود -م . منوف  -داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : برهيم   

عن سوبر ماركت  23213برقم  21211213، قيد فى  311110111محمد السيد سامى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

بملك / امام  -محور خدمات الحى الثانى  - 2،  1بالمبنى المقام بالقطعه  - بالدور االرضى - 1محل رقم  -، بجهة : السادات 

 سليمان امام محمد

عن  23222برقم  21211212، قيد فى  3111110111على فوزى على حسب على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 - 27عمارة  - 1مكتب  -( ، بجهة : السادات  2من المجموعه  32والفقرة  12مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 

بملك / مروه سعدى عبدالرحيم -المنطقه السكنية الثامنة   

عن  23232برقم  21211211، قيد فى  31110111عبدالعزيز ربيع عبدالعزيز عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

بملك /عبدالفتاح عبدالعزيز عبداللطيف-دبركى منوف -مكتب رحالت داخليه ومتعهد نقل عمال ، بجهة : عزبه العرب   

عن بيع اعالف  23224برقم  21211212، قيد فى  421110111حمدى فهمى عبدالحميد قالش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

بملك / فهمى عبدالحميد قالش-عزبه ناصف شارع ابوزيد -، بجهة : منوف   

عن ورشه حداده ،  23772برقم  21211223، قيد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم على احمد ابوحبسه  ، ت -  38

بملك /على احمد على-بجهة : زاويه رازين م منوف   

 23224برقم  21211231، قيد فى  1111110111محمود مسعد عبدالستار كمال عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

بملك /محمد عبدالوهاب العزب234المنطقه السادسه قطعه رقم -لكهربائيه ، بجهة : السادات عن توريد وصيانه اللوحات ا  

عن بيع سجاد  23723برقم  21211227، قيد فى  211110111عاشور السيد مجاهد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

بملك عاشور السيد مجاهد  32أ المنطقه  2رقم  بالدور االرضي مول قرطبه قطعه 27محل رقم  -ومفروشات ، بجهة : السادات 

 يوسف

عن تجارة مواد  23747برقم  21211223، قيد فى  1111110111احمد سعد احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

بملك / نصر رمضان عبلدالرحيم -المنطقة الثالثة  -شارع الجمعية الشرعية  23 -غذائية ، بجهة : السادات   

عن ورشه مالبس  23211برقم  21211231، قيد فى  211110111مختار يحي ماهر عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

زاويه رازين بملك / صبحي شوقي ابراهيم -، بجهة : منوف   

 عن مقاوالت 23232برقم  21211211، قيد فى  1111110111هندى صالح رسالن علوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

بملك / خالد محمد  -مول الجامعة  11 -عامة وتوريدات ) فيما عدا المالبس العسكرية وخدمات االنترنت ( ، بجهة : السادات 

 عبدالغنى الشال

عن ورشه تجميع  23731برقم  21211223، قيد فى  311110111عزت محمد محمد عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

رع شبانه بملك /عزت محمد محمد عليوهشا-احذيه ، بجهة : منوف  

عن بيع خدمات  23774برقم  21211223، قيد فى  131110111كريم سامى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 واكسسوار محمول ودش )فيما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : بهواش بملك /سناء محمد ملش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  23722برقم  21211223، قيد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فتحيه سيد احمد مصطفى سيد احمد  -  46

سيد  بملك /فتحيه سيد احمد مصطفى-الطريق االقليمى المنطقه الصناعيه الرابعه  22قطعه -كافيتريا وماكوالت ، بجهة : السادات 

 احمد

عن مكتب  23214برقم  21211214، قيد فى  111111011عمرو ناصر عبدالعليم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

بملك / ناصر عبدالعليم البنا -مركز منوف  -مقاوالت ، بجهة : منشاة سلطان   

عن طهى وبيع  23231برقم  21211212، قيد فى  311110111محمد سعيد صالح قديحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

شارع بورسعيد بملك/خالد عبد المقصود الدحدحى-ماكوالت ومشروبات ساخن ، بجهة : سرس الليان  

عن مكتب  23277برقم  21211212، قيد فى  1111110111سامح عبدالله منصور حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

بملك / عادل عبدالله منصور -م . السادات  -تأجير سيارات ، بجهة : الخطاطبة المحطة   

عن مكتب  23223برقم  21211211، قيد فى  111110111فى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورا اشرف عبدالرحمن الصي -  50

بملك / صالح عبدالرحمن مبروك الصيفى -مركز منوف  -رحالت داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : بهواش   

عن سوبر  23713برقم  12212112، قيد فى  111110111عمر عبدالغفار عبدالعزيز قنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

بملك /عبدالغفار عبدالعزيز قنديل-ماركت ، بجهة : فيشا الكبرى م منوف   

عن مكتب  23222برقم  21211212، قيد فى  311110111مصطفى جابر حسن شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

ك /جابر ه (وخدمات مصانع ، بجهة : صنصفط بملتوريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الكمبيوتر واالنترنت والمالبس العسكري

 حسن محمد شهاب

عن  21122برقم  21211212، قيد فى  131110111على سيد احمد على سيد احمد زين الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 تجاره اعالف ، بجهة : بهواش بملك/محمد ابراهيم احمد المحروق

عن  21122برقم  21211212، قيد فى  131110111زين الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على سيد احمد على سيد احمد  -  54

 تجاره اعالف ، بجهة : بهواش مركز منوف بملك فايقه مغاورى عبدالرحمن الصعيدى

اعالف  عن بيع 23114برقم  21211212، قيد فى  131110111ابراهيم توفيق ابراهيم الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

منوف بملك /صالح عبدالحميد نوفل-، بجهة : زاويه رازين   

عن بيع اعالف  23114برقم  21211212، قيد فى  131110111ابراهيم توفيق ابراهيم الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

منوف 23114وقيد برقم  بهواش بملك /يسرى عبدالفضيل النجاربنشاط بيع اسمده ومبيدات-، بجهة : له محل رئيسىبناحيه  

عن ورشه  23732برقم  21211212، قيد فى  111110111امونه صالح السيد الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 نجاره ، بجهة : عزبه السلخانه بملك/عبد النبى حافظ فرج

عن تصنيع  13222برقم  21211222، قيد فى  31110111محمود على عبدالعال ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 13222قم بنشاط توريدات وقيدبر-بملك /عادل محمد عبدالعاطى -م . السادات  -بالتات خشبيه ، بجهة : له محل رئيسى كفرداود 

 منوف

عن تصنيع  13222برقم  21211222، قيد فى  31110111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود على عبدالعال ابراهي -  59

بملك /محمد عبدالعليم محمود-بالتات خشبيه ، بجهة : كفرداود م السادات   

عن تصنيع  13222برقم  21211222، قيد فى  31110111محمود على عبدالعال ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

التات ( له محل رئيسى اخر بناحيه كفرداود مفارق التحرير بملك /ايمن صالح خالف بنشاط تصنيع ب2خشبيه ، بجهة : )بالتات 

منوف 13222خشبيه وقيدبرقم تابع   

عن بقاله ،  23722برقم  21211227، قيد فى  111110111عبد الحميد محمد عبد الحميد قايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بملك / امير عبد المنعم محمد -كفر داود  -السادات  بجهة :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مصنع  23211برقم  21211213، قيد فى  111111110111سعاد شعبان جابر الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

مدمنطقه ورش بملك/احمد على محمد اح-بالمنطقه الصناعيه السادات  3123قطعه -مستحضرات تجميل ، بجهة : السادات   

عن مصنع  23211برقم  21211213، قيد فى  111111110111سعاد شعبان جابر الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 (له محل رئيسى اخر بناحيه شبين الكوم عماره الدكتور قدرى غازى شارع الجالء البحرى خلف2مستحضرات تجميل ، بجهة : 

وقيد برقم  2114/1/27نشاطه/مكتب توريدات فيما عدا مجاالت االنترنت افتتح فى  االستاد الرياضى بملك/قدرى غازى محمد احمد

شبين 73127تابع   

عن مصنع  23211برقم  21211213، قيد فى  111111110111سعاد شعبان جابر الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

الرى الدور الخامس بملك/وجدى محمد عيد حشكيل (له محل رئيسى بناحيه شبين الكوم برج 1مستحضرات تجميل ، بجهة : 

73127نشاطه/مكتب مستلزمات طبيه واجهزه طبيه وتوريدات )فيما عدا االنترنت والمالبس العسكريه (قيد برقم   

عن مصنع  23211برقم  21211213، قيد فى  111111110111سعاد شعبان جابر الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

د يوسف ( له محل رئيسى اخر بناحيه شبين الكوم شارع طلعت حرب البر الشرقى بملك/نبيل السي3تجميل ، بجهة : مستحضرات 

73127وقيد برقم  2114/1/27هجرس بملك/بيع مستحضرات تجميل افتتح فى   

عن مخبز افرنجي  23272برقم  21211212، قيد فى  231110111كرم صالح محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

ميت ربيعه بملك / عبد المنعم حبيب عبد العليم -، بجهة : منوف   

عن  23733برقم  21211223، قيد فى  3111110111عبد العزيز فوزى مصطفى ابو الخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

الخطاطبه اليافطه بملك /فتحى مخيمر احمد عوض-مطعم ، بجهة : السادات   

عن تصنيع  13222برقم  21211222، قيد فى  31110111حمود على عبدالعال ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  68

تصنيع  له محل رئيسى اخر بناحيه كوم حماده مركز البريجات بملك /محمود على ابراهيم ابوالعنين بنشاط-3بالتات خشبيه ، بجهة : 

 بالتات خشبيه

عن مقلة  23221برقم  21211231، قيد فى  31110111محمد مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالمنعم محمد  -  69

منوف بملك / وفاء سالم عبدالعاطى سالم -لب ، بجهة : جزى مركز   

عن بقاله ،  23211برقم  21211214، قيد فى  111110111عبير محمود محمد ابوصلحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

زاويه رازين بملك /نجالء شوقى محمد-نوف بجهة : م  

عن تصنيع  23212برقم  21211214، قيد فى  1111110111اسراء جالل عبده حبيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

محور الصناعية  141قطعة  -والمخلبية والمخصبات الزراعية ) السائلة والبودرة ( ، بجهة : السادات   N B K االسمدة المركبة

بملك / دعاء كامل جابر ناصر -السابعة   

عن مكتب  23222برقم  21211212، قيد فى  1111110111على احمد على المغربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

المنطقه الحاديه عشر بملك /احمد على عبد المؤمن المغربى 411قطعه -مقاوالت عموميه ، بجهة : السادات   

عن تعبئة مواد  23241برقم  21211212، قيد فى  111110111ه فهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد اشرف عبدالل -  73

بملك / اشرف عبدالله فهمى -م . منوف  -غذائية ، بجهة : بالمشط   

عن سوبر  23243برقم  21211211، قيد فى  211110111رجب محمود عبدالنبى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

بملك / عيد عبدالمنعم اسماعيل رزق -شارع زين الدين  -، بجهة : منوف  ماركت  

عن ورشه  14122برقم  21211212، قيد فى  41111110111طارق سعيد محمد الفيشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

الفيشاوى ( ورش الصناعيه الخامسه بملك /طارق سعيد محمد121-121قطع ارقام)-خراطه ، بجهة : السادات   

عن ورشه  14122برقم  21211212، قيد فى  41111110111طارق سعيد محمد الفيشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

مجمع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية الرابعة  12عنبر   41/ 22خراطه ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه السادات وحدة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

مقاوالت وقيد مشروعات الصناعية والتعدينية نشاطه ورشه خراطه وتشغيل معادن واستيراد وتصدير وبملك /الجهاز التنفيذى لل -

1برقم   

عن مطعم مشويات  23223برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد سعيد حامد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

دبملك / وائل رجب محمد خال -مركز منوف  -، بجهة : كمشوش   

عن بيع  23721برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد رشاد محمود محمد جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

بملك / رشاد محمود محمد جعفر -مركز السادات  -احذية ، بجهة : كفر داود    

عن مالبس  23722رقم ب 21211212، قيد فى  311110111محمد سعيد نصر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ومفروشات)فيما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : جزى بملك /فاروق عبد الغنى الزبيبى

عن حظيرة  23731برقم  21211212، قيد فى  311110111عصام عبدالفتاح على حشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

د عبدالفتاح حشادبملك / خال -مركز منوف  -مواشى وتجارتها ، بجهة : غمرين   

عن  23722برقم  21211222، قيد فى  1111110111على عبد الموجود عبد المجيد دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 حظيره مواشى وتجارتها ، بجهة : دمليج بملك /عبد الموجود عبد المجيد دراز

عن مقله ، بجهة  23212برقم  21211213، قيد فى  011131111هناء عبدالحميد حامد وهيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

بملك /كمال مصطفى محمد المليجى-شارع االربعين -: سرس الليان   

عن مغسلة  23743برقم  21211212، قيد فى  1111110111عطيه محمد مرسى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

/ فتحيه عبدالنبى محمد البسيونىبملك  -مركز السادات  -سيارات ، بجهة : كفر داود   

عن بقاله ، بجهة :  23722برقم  21211223، قيد فى  111110111مجدى فوزى محمد سمينه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

بملك /والء محمد امام الشلقانى-منوف شارع ترعه الحشاشه   

عن بيع مالبس  23211برقم  21211231، قيد فى  211110111سماح انور محمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

بملك /عبدربه نجاح عبدربه عمار-واحذيه ، بجهة : جزى م منوف   

عن مشغل  23213برقم  21211214، قيد فى  231110111ايه اشرف محمد مختار النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

بملك / رشاد محمد طنطاوى -شارع بورسعيد  -مالبس ، بجهة : سرس الليان   

عن بيع اعالف  23233برقم  21211212، قيد فى  1311110111حمدى محمد محمد الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

بملك / محمد احمد عبدالوهاب -م . منوف  -، بجهة : فيشا الكبرى   

عن ورشة  23233برقم  21211212، قيد فى  311110111محمد يحي عبدالعزيز صقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

صقر بملك / يحى عبدالعزيز -مركز منوف  -نجارة لتصنيع الموبليا ، بجهة : تتا   

عن تجارة  23274برقم  21211212، قيد فى  311110111سالى متولى سالمة مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

بملك / طه عمر محفوظ-الدور الرابع ىمحور الحى الثانى  2مكتب  -وصيانة فالتر ، بجهة : السادات   

عن صالون حالقه ،  23721برقم  21211223، قيد فى  111111101سامى محمد على رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

شارع البطحه بملك /اشرف فوزى محمد سمينه-بجهة : منوف  

عن مكتب  23742برقم  21211212، قيد فى  1311110111عماد سمير احمد عبدالله شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

المنطقه السكنيه العشرون بملك /عماد  333قطعه رقم -ماله ، بجهة : السادات توريدات فيما عدا المالبس العسكريه واالنترنت والع

 سمير احمد عبدالله شوشه

عن تنجيد  23741برقم  21211212، قيد فى  211110111على حسين فتحى الطبالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 افرنجى ، بجهة : منوف شارع النشار بملك / معوض محمد المواردى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن تجاره  23727برقم  21211227، قيد فى  111110111احمد عبدالغني عباس محمد عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

كفر داود الجديده بملك اسالم سعيد البقلي -اسمده ومبيدات ، بجهة : السادات   

عن بيع حدايد  23732برقم  11212212، قيد فى  211110111اغصان حامد جاد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

بملك / عالء عبدالمهدى عبدالوهاب عبدالرازق -مركز السادات  -وبويات وادوات كهربائية ، بجهة : ابونشابة   

عن محل  23212برقم  21211231، قيد فى  111110111عائشة محمد عبدالسيد المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

بملك / شفيق احمد عثمان -مركزمنوف  -اعالف ، بجهة : برهيم   

عن بقاله ومواد  23212برقم  21211231، قيد فى  111110111محمد مختار محمد شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

بملك /صفاء نوح على-م منوف -غذائيه ، بجهة : زاويه رازين   

عن  23222برقم  21211231، قيد فى  211110111ماله ،  عبدالغنى صالح عبدالغنى الفيشاوى  ، تاجر فرد ، رأس  -  97

منوف بملك / جمال احمد عبدالمؤمن -محل موتوسيكالت ، بجهة : جزى مركز   

عن  23271برقم  21211212، قيد فى  3111110111حساني محمد محمود عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 221قطعه  2( ، بجهة : السادات شقه  2من المجموعه  32والفقره  12عدا المجموعه  استيراد وتصدير واستصالح اراضي ) فيما

بملك / احمد ابراهيم علي 2السكنيه   

عن حظيره  23714برقم  21211212، قيد فى  111110111سمر محمد صالح محمود حشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

لك /عبدالمنعم عمر على حشادبم-م منوف -مواشى وتجارتها ، بجهة : غمرين   

عن تنجيد  23722برقم  21211222، قيد فى  411110111صبحى سعد ابراهيم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

شارع الجمهوريه بملك/ابراهيم سعد ابراهيم الخولى-انتريهات وصالونات ، بجهة : منوف  

عن مكتب رحالت  23223برقم  21211223، قيد فى  231110111اله ،  احمد سمير فرج مدين  ، تاجر فرد ، رأس م -  101

بملك / صفاء على محمد التلوانى -مول البنوك المنطقة الخامسة  22 -داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : السادات   

عن  23234رقم ب 21211231، قيد فى  311110111معتز عبد الرحمن يوسف الباجوري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

نموذج ب بمجمع الصناعات الصغيره المطورين بملك / محمود ابراهيم عبد الحق  43تصنيع حديد كريتال ، بجهة : السادات ق 

 الشبراوي

عن قطع  23722برقم  21211217، قيد فى  1111110111سالمه محمد معوض الشهالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

بملك /عيد على محمد على القصاص-هة : سنجرج م منوف غيار موتوسيكالت ، بج  

عن  23722برقم  21211212، قيد فى  131110111عبدالسالم ابوالخير سيد احمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

بملك /السيد ابوالخير سيد احمد عبدالله-بيع ادوات صحيه ، بجهة : صنصفط م منوف   

عن مكتب  23722برقم  21211227، قيد فى  111110111على عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على عبدالعاطى -  105

السادات بملك / حسن اسماعيل ابراهيم صقر -رحالت داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : كفر داود مركز   

عن تصنيع  23732برقم  21211223 ، قيد فى 311110111ابراهيم السيد الشاذلى الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

ورش الصناعيه الثالثه بملك /محمد سعد محمد حسين 3/2قطعه -بالستيك ، بجهة : السادات   

 23724برقم  21211224، قيد فى  311110111محمود احمد عبدالمجيد عبدالمجيد راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

-ورش الشباب المرحله الثانيه امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه 31قطعه رقم -: السادات عن تصنيع جميع انواع البالستيك ، بجهة 

 بملك /سامى صالح سرحان سرحان

عن بيع  23773برقم  21211223، قيد فى  111110111مريم باسيلى عبد النور باسيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

معطى محمد فودهاعالف ، بجهة : زاويه رازين بملك/عبد ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن بقالة  23723برقم  21211223، قيد فى  311110111الشحات فتحى عبدالرسول عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

بملك / عمرو السيد عبدالهادى خليل -مركز السادات  -، بجهة : االخماس   

عن بيع  23211برقم  21211214، قيد فى  11211101مصطفى سعيد محمد الجزيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 اعالف ، بجهة : زاويه رازين م منوف بملك /ام محمد عبدالمرضى

عن تجارة  23272برقم  21211212، قيد فى  311110111دنيا محمد عبدالمنعم ابوعريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

اب بملك / حمدى محمود شه -م . منوف  -: له محل رئيسى بناحية برهبم مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة 

23272وقيد برقم  -2121/  2/  22افتتح فى  -بغرض تصنيع مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( -الدين   

عن تجارة  23272برقم  21211212، قيد فى  311110111دنيا محمد عبدالمنعم ابوعريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

بملك / محسن الفى جاد -م . منوف  -مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : برهيم   

عن بيع فوط  23234برقم  21211212، قيد فى  111110111رانيا عادل صادق القصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

/ ممدوح دسوقي ابراهيم بملك -شارع شعيب -وبشاكير ، بجهة : منوف   

عن محل  23273برقم  21211212، قيد فى  111110111صبحى محمود ابراهيم عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

بملك / عبدالمرضى نعيم محمود -مركز منوف  -احذية ، بجهة : جزى   

عن مكتب  23712برقم  21211212، قيد فى  2111110111ايمن سعيد عبد المجيد الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 خدمات لوجستيه ، بجهة : كفر العامره بملك/رضا عبد الستار السجاعى

عن مجزر الى  23721م برق 21211212، قيد فى  3111110111ايمن طلبه حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش نادى الرماية زهراء مصر القديمة 32للدواجن ، بجهة :   

عن تصنيع  23233برقم  21211231، قيد فى  311110111زكى ابراهيم زكى مخلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

الصناعيه السابعه بملك /يوسف ياسر محمد مخلوف 22قطعه -دهانات ، بجهة : السادات   

عن مجزر الى  23721برقم  21211212، قيد فى  3111110111ايمن طلبه حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

ش الجيش عزبه خير الله زهراء مصر القديمه 2للدواجن ، بجهة :   

جزر الى عن م 23721برقم  21211212، قيد فى  3111110111ايمن طلبه حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

السادات بملك /ايمن طلبه حسن محمد-للدواجن ، بجهة : كفر داود   

عن تجاره  23721برقم  21211222، قيد فى  311110111انطونيوس عصام عيسى سعدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

بملك /عصام عيسى سعدالله-الخطاطبه -اسمده ومبيدات ، بجهة : السادات   

عن ورشه  23723برقم  21211222، قيد فى  411110111اد فتحى الرقباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرفت عم -  121

بملك /محمد عبدالعزيز شديد-نجارة ، بجهة : سنجرج م منوف   

عن دوكو  23217برقم  21211227، قيد فى  311110111ابراهيم جابر مسعد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

بملك / رزق حلمى السيد ابو زهره -شارع الفقى  -، بجهة : منوف سيارات   

عن بقالة ،  23722برقم  21211224، قيد فى  111110111عزه زيدان محمد زيدان العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

داللهبملك / سناء عبدالستار عب -مول قرطبة  - 32المنطقه  - 12قطعه  - 132محل  -بجهة : السادات   

عن  23734برقم  21211223، قيد فى  211110111حسام الدين عبدالعزيز يوسف العطيوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

ب مول مصر المنطقه السابعه عشر بملك / عبد العزيز مجدي عبد العزيز 12بيع ادوات كهربائيه ، بجهة : السادات محل رقم   

عن  23771برقم  21211223، قيد فى  311110111بو احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاطف علوانى ابوالحديد ا -  125

بملك / محمد علوانى ابو الحديد احمد -مركز منوف  -ورشة نجارة ، بجهة : غمرين   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ت عن مقاوال 23223برقم  21211231، قيد فى  311110111محمود محمد محمود الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

اعلى السوق التجارى  - 22وحده -عامه وتوريدات عموميه فيما عدا المالبس العسكريه واالنترنت والعماله ، بجهة : السادات 

بملك / محمد محمود محمد الخولى-المنطقه الرابعه   

عن بيع  72321برقم  21211213، قيد فى  131110111محمود قطب عبدالمرضى خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

بملك / عزام احمد عفيفى -م . منوف  -اسمنت وجبس ، بجهة : كفر بالمشط   

عن تجارة  23237برقم  21211212، قيد فى  411110111محمد فوزى عبدالرؤف خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

بملك / عمر عبدالمنعم عبدالطلب -لناصر شارع  / جمال عبدا -مول بيراميدز  241؛ 232محل  -اثاث مكتبى ، بجهة : السادات   

عن مكتب رحالت  23227برقم  21211211، قيد فى  111110111اميرة مصباح نعيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

بملك / مصباح نعيم عبدالبر احمد -مركز منوف  -ونقل عمال ، بجهة : صنصفط   

 23223برقم  21211212، قيد فى  111110111لبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده عبد المرضى عبد الجواد عبد ا -  130

 عن مكتب رحالت داخليه ومتعهد نقل عمال ، بجهة : بهواش بملك/عبد المرضى عبد الجواد عبد البارى

صالون عن  23222برقم  21211212، قيد فى  31110111حمدى محمد موسى رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

بملك / حمدى محمد موسى رسالن -السوق التجارى المنطقة السابعة  3محل رقم  -حالقة ، بجهة : السادات   

عن مكتب  23717برقم  21211212، قيد فى  1111110111محمد مرضى محمد السودانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

بملك / سندس جاد مصطفى الحاج -دى ش البغدا -هندسى ومقاوالت عامة ، بجهة : سرس الليان   

عن مكتب  23222برقم  21211212، قيد فى  111110111اشرف فرج سليمان شريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

بملك /امال فتحى عثمان شريف-ش عبيد -مقاوالت ، بجهة : منوف   

عن ورشة كاوتش  23727برقم  21211212، قيد فى  131110111احمد جابر محمد حريبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

بملك / احمد عبدالفتاح مصطفى -مركز منوف   -، بجهة : زاوية رازين   

عن خدمات  23213برقم  21211213، قيد فى  111110111عائشه مجدى عبدالرؤف جازيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

محمود سامى عبدالغفور المنياوىبملك /  -م . منوف   -محمول ، بجهة : برهيم   

عن تصنيع  23212برقم  21211231، قيد فى  311110111احمد حمدى حامد هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

بملك / هناء احمد ذكى العشماوى -م . منوف  -منتجات اللبان وتجميع ، بجهة : عزبة الكنيسه   

عن اسماك  23731برقم  21211212، قيد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  اميره فتحى سعد  دندوح  ، تاجر ف -  137

ش الجمهوريه حاره الدرب الجديد بملك /حمدى سعد دندوح-ومجمدات وسردين ، بجهة : منوف   

عن تصنيع مالبس  23733برقم  21211212، قيد فى  2111110111منى محمد السيد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

بملك /  -محور خدمات الصناعية السادسه  - 121قطعه   -الدور الثانى  -هزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : السادات جا

 عبدالنبى ابراهيم عبدالله زيدان

عن  23732برقم  21211224، قيد فى  1111110111سعيد السيد عبدالرازق الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

ره اعالف ، بجهة : سدود بملك /هشام مهدى عالمتجا  

عن مكتب  23222برقم  21211212، قيد فى  111110111ريهام جمال كامل محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

ابو نشابه بملك / محمود احمد محمود زكريا -رحالت داخليه ومتعهد نقل عمال ، بجهة : السادات  

عن محل  23221برقم  21211213، قيد فى  111110111راهيم عبد البارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد شريف اب -  141

طريق برهيم بملك /ثروت حامد حسنين 11-مالبس جاهزه )فيما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : منوف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مصنع تعبئه  23222برقم  21211213، قيد فى  311110111السيد السيد حامد ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

بملك /السيد حامد ابواحمد-شارع الحليفى امام موقف برهيم -مواد غذائيه ، بجهة : منوف   

عن مكتب  23732برقم  21211224، قيد فى  111110111سعاد محمد فارس ابوعيطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

-11سوق المنطقه السكنيه  2وحده مهنيه رقم -البس العسكريه والعماله ، بجهة : السادات توريدات عموميه فيما عدا االنترنت والم

 بملك /فدوى محمد عبدالوارث الشريف

عن مكتب توريد  23212برقم  21211212، قيد فى  111110111حسنى جمعه محمد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

بملك /جمعه محمد شلبى دياب-وتركيب اعمال تكييف ، بجهة : كمشوش م منوف  

عن مكتبه ، بجهة :  23223 برقم 21211212، قيد فى  111110111محمد على فواز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

بملك /على فواز على-زاويه رازين م منوف   

عن مكتب رحالت  23241برقم  21211212، قيد فى  11110111محمد جمال على ابوشنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

بملك / ناديه عطيه ابراهيم -م . منوف  -داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : كفر السنابسة   

عن فراشه ،  23223برقم  21211212، قيد فى  211110111احمد محمد سيد احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

بملك / ياسمين احمد محمد جاد-مركز منوف   -بجهة : زاوية رازين   

عن صاله بلياردو  23713برقم  21211217، قيد فى  111110111كرم سامى محمد مبروك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

بملك /سامى محمود مبروك-، بجهة : كفرالسنابسه م منوف   

عن توريدات  23722برقم  21211227، قيد فى  311110111محمود حمد محمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

مد عبد المنطقه العاشره بملك / اح -ات عموميه ) فيما عدا المالبس العسكريه وخدمات االنترنت وتوريد العماله ( ، بجهة : الساد

 الغني عباس

عن مكتبه فيما عدا  23722برقم  21211222، قيد فى  111110111منال سعد محمد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

بملك /اسالم سعيد اسماعيل-سكه العماره -تصوير المستندات ، بجهة : سرس الليان   

 23212برقم  21211227، قيد فى  211110111حسن الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مريم عبدالرحيم عوض -  151

السادات بملك / احمد عثمان عبدالعليم -عن تجارة اخشاب ، بجهة : كفر داود مركز   

يوت عن تجاره ز 23212برقم  21211213، قيد فى  131110111اشرف محمد سعيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 وفالتر سيارات ، بجهة : طمالى بملك/صبحى جاب الله صباح

عن مكتب  23731برقم  21211223، قيد فى  311110111سناء ابراهيم محمود الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 رحالت داخليه ومتعهد نقل عمال ، بجهة : سدود م منوف بملك /صالح احمد محمود الخولى

عن بقالة ،  23727برقم  21211223، قيد فى  421110111لمهدى محمد الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمان ا -  154

منوف بملك / محسنه احمد عبدالمحسن -بجهة : جزى مركز   

عن  23722برقم  21211223، قيد فى  211110111تامر عبدالعزيز مبروك عبدالحميد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

بملك /محمد -محور خدمات الحى الثانى المنطقه الرابعه  132قطعه رقم -رصيص وضبط زوايا وعفشه سيارات ، بجهة : السادات ت

 فتحى حسن

عن مكتب مقاوالت  23222برقم  21211212، قيد فى  311110111خالد احمد فراج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

مول الزهور بملك /السيد محمد مصطفى عبيد 21رقم  مكتب-عموميه ، بجهة : السادات   

عن مصنع  23232برقم  21211212، قيد فى  211110111محمود سعيد محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

طريق كفر فيشا بملك / عالء عبد الحميد الغرباوي -مواسير بالستيك ، بجهة : منوف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  23221برقم  21211211، قيد فى  31110111عم عطا الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شريف ابراهيم عبد المن -  158

 مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات ( ، بجهة : منشاه سلطان بملك/شركه ام او تى لالستثمار والمشروعات ش م م

عن مكتب  23221برقم  21211211 ، قيد فى 31110111شبل ابو الفتوح فهمى جبريل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

جزيره ابو داود بملك /وائل ابو الفتوح فهمى جبريل-رحالت داخليه ، بجهة : كفر داود   

عن مكتب  23222برقم  21211213، قيد فى  111110111زمرد سعيد عبدالعال صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

بملك / محمود مصطفى رزق -مركز منوف  -رحالت داخلية ومتعهد نقل عمال ، بجهة : سدود   

عن تجاره  23713برقم  21211212، قيد فى  111110111رومانى عدلى سعيد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 فاكهه جمله ، بجهة : الخطاطبه المحطه بملك /ايمن عدلى سعيد

عن تجاره  23711برقم  21211212، قيد فى  311110111،  محمد فتح الله عبد العزيز خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  162

 مخلفات ، بجهة : كفر داود الجديده بملك/محمد احمد مبروك محمود ماضى

 23232برقم  21211231، قيد فى  211110111عزالدين محمد عالء الدين محمد فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

قار رقم لمالبس العسكريه واالنترنت والعماله ، بجهة : السادات محور خدمات الحى الثانى ععن شحن وتوريدات عموميه فيما عدا ا

بملك /مرفت محمود حسن31  

عن توريدات  23211برقم  21211213، قيد فى  111110111هانى جمعه فهمى عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

بملك / -المنطقة  الثانية السكنية  - 31عمارة  2شقة  -االنترنت ( ، بجهة : السادات  عمومية ) فيما عدا المالبس العسكرية وخدمات

 السيد امين محمد داود

عن بيع  23212برقم  21211213، قيد فى  431110111حمادة السيد محمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

محمود درويشبملك / منى  -شارع عيسى هاشم  -مفروشات ، بجهة : منوف   

عن استيراد  23712برقم  21211217، قيد فى  3111110111حسين سعيد يوسف ابو عزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

مول سيفنى استار  411وحده -(وتوكيالت تجاريه ، بجهة : السادات  2من المجموعه  32والفقره  12وتصدير )فيما عدا المجموعه 

/هانى شعبان عبد الفتاحامام البنك االهلى بملك  

 23724برقم  21211212، قيد فى  311110111سعيد رمضان عبدالعزيز محمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

عبانبملك / محمد حسنى ش -زكى راشد  -عن توريدات عمومية  ) فيماعدا المالبس العسكرية وخدمات االنترنت ( ، بجهة : منوف   

عن ترزي ،  23721برقم  21211222، قيد فى  111110111ي السيد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدي فتح -  168

زاويه رازين بملك/ ناديه فتح الله ترك -بجهة : منوف   

عن محل  23213برقم  21211227، قيد فى  11110111احمد عبدالحميد محمد القاصد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

بملك / ورثة مصطفى محمد نوير  -شارع احمد عرابى البحرى  -عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : منوف  مالبس ) فيما  

عن محل  23212برقم  21211231، قيد فى  231110111محمد عبدالصبور قنديل الحجرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

بملك /محمدى مبروك خفاجه-مالبس فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : صنصفط م منوف   

عن تاجير معدات  11222برقم  21211211، قيد فى  111110111ساتر احمد محمد عياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

السادات بملك / كارم احمد محمد عياد -ثقيلة ، بجهة : ابو نشابة مركز   

عن  23213برقم  21211231، قيد فى  111110111ماله ،  حسين عبدالوهاب محمد قناوى القصبى  ، تاجر فرد ، رأس  -  172

مول السالم الحى االول بملك /سامى فراج محمد فراج-صيدليه ، بجهة : السادات   

عن  23222برقم  21211231، قيد فى  111110111اسماعيل احمد اسماعيل الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 تجارة احذية ، بجهة : منوف شارع احمد عرابى بملك / محمد احمد اسماعيل الجوهرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  23231برقم  21211231فى  ، قيد 1111110111ياسمين فارس نعمان عبدالصبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 1قة رقم توريدات ) فيما عدا المالبس العسكريه وخدمات االنترنت  وتوريد العماله (  ومقاوالت وخدمات النقل ، بجهة : السادات ش

السكنيه الرابعه بملك / فرج احمد فرج محمود11نموذج  132عمارة   

عن محل  23242برقم  21211211، قيد فى  231110111ماله ،   ابراهيم جمال محمود طعيمه  ، تاجر فرد ، رأس -  175

 مالبس )فيما عدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : هيت بملك/جمال محمود عبد اللطيف

 21211211، قيد فى  1111110111محمد ماجد جمال الضرغامى)الضرغامى للمقاوالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

بملك - م منوف-مقاوالت وتوريدات فيما عدا المالبس العسكريه واالنترنت والعماله ، بجهة : منشاه سلطان عن مكتب  23233برقم 

 / ماجد جمال الضرغامى

عن تاجير معدات  11222برقم  21211211، قيد فى  111110111ساتر احمد محمد عياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

ة ونقل السادات بملك / كارم احمد محمد عياد بنشاط مكتب رحالت داخلي -يسى ابو نشابة مركزثقيلة ، بجهة : عنوان المحل الرئ

2111/   11/  22منوف بتاريخ  11222عمال ومقيد برقم   

عن  23223برقم  21211211، قيد فى  1111110111عبدالبارى محمد عبدالخاق ابوعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

بملك /مبروك عبدالله بسطويسى-مول قرطبه الدور االول علوى  32مول -السادات جزاره ، بجهة :   

عن  23227برقم  21211212، قيد فى  211110111عزت عبدالحميد مصطفى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 -ت الوحدة المحلية  مركز السادا شارع الرياح البحرى بجوار -توريد خضروات وفواكه وحاصالت زراعية ، بجهة : الخطاطبة 

 بملك / عبدالحميد اشرف عبدالحميد

عن مزرعه  23421برقم  21211217، قيد فى  2111110111محمد العشرى محمد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

بملك /هناء العشرى محمد-دواجن وانتاج حيوانى ، بجهة : كفر بالمشط م منوف   

عن مزرعه  23421برقم  21211217، قيد فى  2111110111رى محمد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد العش -  181

رقم بملك /عالء العشرى محمد مطاوع بغرض نشاط مزرعه  دواجن وقيدب-دواجن وانتاج حيوانى ، بجهة : كفر بالمشط م منوف 

منوف23421  

عن صالون  23772برقم  21211223، قيد فى  131110111له ،  مصطفى نجيب احمد حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  182

بملك / احمد نجيب احمد حبشى -مركز منوف  -حالقة ، بجهة : بهواش   

عن محل  23224برقم  21211212، قيد فى  311110111عطيات غريب على ابوطبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

و خشالهحاره الشامى متفرع من شارع احمد عرابى بملك/محمد السيد زكى اب-ة : منوفمالبس )فيما عدا المالبس العسكريه( ، بجه  

عن ورشه  23712برقم  21211217، قيد فى  231110111احمد حمدى مصطفى ابوعوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

بملك /فريال يوسف احمد-درب الشوابره -استورجى ، بجهة : منوف   

عن بيع اسمنت  23722برقم  21211212، قيد فى  131110111وت البيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا على مشح -  185

 وجبس ، بجهة : زاويه رازين بملك/نوح حافظ البيومى

 23772برقم  21211223، قيد فى  111110111مروه سيد احمد عبد المحسن حسام الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

شارع االربعين بملك /رجب محمد اسماعيل-وفاكهه ، بجهة : سرس الليان  عن بيع خضار  

عن تجاره  23737برقم  21211212، قيد فى  231110111ريمون كحيل عبدالشهيد حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

بملك /وحيد السيد محمد-رخام ، بجهة : تتا م منوف   

عن  23222برقم  21211211، قيد فى  211110111جى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد كمال عبد المنعم رياض فلو -  188

 3شقه - مكتب نقل )داخل جمهوريه مصر العربيه (وتوريدات )فيما عدا المالبس العسكريه ومجاالت االنترنت( ، بجهة : السادات

رياضالمنطقه الثانيه شارع عثمان بن عفان بملك/نبيل كمال عبد المنعم  417عماره   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن تشكيل  23212برقم  21211231، قيد فى  311110111طارق محمود السيد المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

مجمع الصناعات الصغيره بملك /حسن عبدالفتاح حسن عفيفى 12عنبر  224المنطقه الرابعه وحده رقم -معان ، بجهة : السادات   

عن تصنيع  11227برقم  21211213، قيد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،   احمد قطب عابد احمد  ، تاجر -  190

نموذج أ بالمجمع الصناعى بملك/بنك االستثمار  11عنبر رقم  131وحده رقم -صناديق قمامه معدنيه للشوارع ، بجهة : السادات

 القومى

عن تصنيع  11227برقم  21211213فى  ، قيد 1111110111احمد قطب عابد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

ل حسنين بملك  / حسنين باس -مركز السادات  -صناديق قمامه معدنيه للشوارع ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه كفر داود الجديده 

11227وقيد برقم  2111/3/13نشاطه تجميع وفرز وتجاره مخلفات افتتح فى   

عن  23221برقم  21211212، قيد فى  3111110111جر فرد ، رأس ماله ،  عالء سامى سعيد محمود ابوراضى  ، تا -  192

 -( ، بجهة : السادات  2من المجموعة  32والفقرة  12مكتب تجارة واستيراد وتصدير الحاصالت الزراعية ) فيما عدا المجموعة 

بملك / عبدالمنعم على عبدالمنعم -المنطقة التاسعة  - 231  

عن تجاره مالبس  23222برقم  21211231، قيد فى  311110111حكيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماركو منير زكرى  -  193

الدور الثانى علوى بملك /مينا منير زكرى  313محل رقم -مول سفن ستارز -جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : السادات 

 حكيم

عن  23242برقم  21211211، قيد فى  111110111، رأس ماله ،  اسالم سامى عبدالهادى عبدالخالق  ، تاجر فرد  -  194

بملك / عفاف صالح محمد على -م . السادات  -حداده وتشغيل معادن ، بجهة : الخطاطبة   

عن  23232برقم  21211211، قيد فى  311110111احمد عبد الله عبد الوهاب يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

سوق المنطقه السابعه بملك/عمرو ابراهيم على ابراهيم 27محل رقم -ومواد معمار ، بجهة : السادات  تجاره ادوات صحيه  

عن حظيره  23272برقم  21211212، قيد فى  311110111االء عبدالله عبدالمجيد ابو نار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

دالله عبدالمجيد عبد الخالقمنشأه سلطان بملك/  عب -مواشي وتجارتها ، بجهة : منوف   

عن بقاله ،  23712برقم  21211212، قيد فى  111110111سعيد مختار محمد المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

بملك /ناهد محمود احمد شاهين-بجهة : زاويه رازين م منوف   

عن محل  23712برقم  21211212، قيد فى  231110111مصطفى الشحات فتحى اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

بملك / طارق جمال توفيق -مركز منوف  -مالبس ) فيما عداى المالبس العسكرية ( ، بجهة : صنصفط   

عن بيع اعالف  23712برقم  21211217، قيد فى  311110111جالل معوض حمزه جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

معوض حمزه جالل، بجهة : سدود بملك /احمد   

عن مكتبة ) فيما  23714برقم  21211217، قيد فى  121110111محمد فتحى محمد التلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

بملك / فاطمة عبدالعظيم شاهين -مركز منوف -عدا تصوير المستندات ( ، بجهة : زاوية رازين   

عن تصنيع  23233برقم  21211231، قيد فى  311110111أس ماله ،  السيد احمد السيد امين  ، تاجر فرد ، ر -  201

الصناعيه السابعه  242مستلزمات طبيه) فيما عدا تصنيع االدويه وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه( ، بجهة : السادات قطعه 

 بملك / احمد محمود احمد الكيالني

عن مكتب  23212برقم  21211212، قيد فى  311110111سعيد رمضان سعيد السحيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

بملك /سمير محمد محمد رواش-توريد حاصالت زراعيه ، بجهة : منوف طريق برهيم   

عن مكتب  23212برقم  21211212، قيد فى  311110111حسن عزب حسن االبيض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

بملك / طاهر  -المنطقة السكنية االولى  -ش عمرو بن العاص  12عمارة  - 4شقه  -رحالت داخلية ونقل عمال ، بجهة : السادات 

 فتحى خلوصى رزق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن بيع  23773برقم  21211223، قيد فى  421110111مها محمد حلمى ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

شارع الكنيسه بملك /اشرف محمد شبل احمد السواق-ات ، بجهة : منوفمفروش  

عن تجارة ادوات  23734برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد عادل منير الدبركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

بملك / حسن يس حسن يس حسن -م . السادات  -منزلية ، بجهة : كفرداود   

عن بيع هدايا و  23743برقم  21211212، قيد فى  311110111يد البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل جالل سع -  206

بملك / فاروق محمد سعد -شارع ممر بوب بجوار البربرى لالقمشة  -اكسسوارات ، بجهة : منوف   

عن ورشة تصنيع  23712رقم ب 21211231، قيد فى  31110111سامح مهدى سعد الملط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

بملك / محمود احمد محمود -شارع نادى الثقافة  -طريق برهيم   -مالبس ) فيما عدجا المالبس العسكرية ( ، بجهة : منوف  

عن ورشه  23223برقم  21211211، قيد فى  1111110111محمد ابوالنور على الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  208

بملك /طارق  ابوالنور على الخولى-، بجهة : كفر شبرابلوله م منوف نجاره ميكانيكيه   

عن بيع ادوات  23222برقم  21211213، قيد فى  1111110111اسامه محمد مبروك مجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  209

 صحيه ، بجهة : دمليج بملك /انعام محمد حامد شرف

عن بقاله ، بجهة  23231برقم  21211231، قيد فى  111110111د ، رأس ماله ،  وليد كرم اسماعيل درغام  ، تاجر فر -  210

بملك /احمد محمد الشامى-: زاويه رازين م منوف   

عن حدايد ، بجهة  23232برقم  21211231، قيد فى  111110111احمد محسن محمد ضبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

حمد ضبشش الرحمه بملك /نهى محسن م-: منوف   

عن سوبر ماركت ،  23212برقم  21211213، قيد فى  131110111امير يحيى ابراهيم مقلد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

بملك /حميده يحيى ابراهيم مقلد-كفر السنابسه -بجهة : منوف   

عن  23221برقم  21211212 ، قيد فى 2111110111ناصر كمال عبدالرحيم الشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

بملك /احمد ناصر كمال عبدالرحيم-ابونشابه -حظيره مواشى حالبه  وتجارتها ، بجهة : السادات   

عن مخزن  23242برقم  21211211، قيد فى  2111110111مصطفى سيف رياض باص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

بملك / على رجب على رشيد -وف م . من -لتجارة الخضروات ، بجهة : منشأة سلطان   

 23233برقم  21211211، قيد فى  111110111هبه على عبد السميع عبد الرحمن زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 عن مكتب رحالت داخليه ، بجهة : الخطاطبه بملك /محمود سعيد حسن محمد دومه

عن سوبر  23272برقم  21211212، قيد فى  1111110111ماله ،   ليلى عبدالحميد حسن عمارة  ، تاجر فرد ، رأس -  216

السادات  بملك / محمد على السيد -ماركت ، بجهة : كفر داود مركز   

عن مكتب  23271برقم  21211212، قيد فى  211110111احمد عبد القادر حسيني محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

المنطقه السكنيه العاشره بملك / صباح محمد عبد  422قطعه رقم  2، بجهة : السادات وحده  توريدات عموميه  واسمده ومبيدات

 الفتاح السيد احمد

عن  23723برقم  21211212، قيد فى  4111110111ايهاب هالل عبدالظاهر سيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

بملك / هانى هالل  -مركز السادات  -رنت ( ، بجهة : الطرانة مقاوالت عمومية ) فيما عدا جميع مجاالت الكمبيوتر واالنت

 عبدالظاهر سيف

عن مكتبه)فيما  23227برقم  21211231، قيد فى  111110111والء محمد وهبه طير البر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

ش مسجد التقوى بملك /احمد صالح الشعار -عدا تصوير المستندات ( ، بجهة : منوف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  23214برقم  21211227، قيد فى  1111110111احمد على ابراهيم صديق امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

عماره  2ه شق-مكتب توريدات عامه )فيما عدا المالبس العسكريه ومجاالت الكمبيوتر واالنترنت(ومقاوالت عامه ، بجهة : السادات 

م صديق امبابىالمنطقه الثانيه بملك/على ابراهي 123  

عن  23742برقم  21211223، قيد فى  111110111حماده عبد الفتاح عبد المنعم درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

الدور االرضى مول طيبه بملك/يحيى عبد الرازق طه 12محل رقم -صالون حالقه ، بجهة : السادات   

عن مكتبه وادوات  23737برقم  21211224، قيد فى  111110111له ،  احمد امين سعد غزيه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  222

بملك /محمد مصطفى عبدالمنعم عطاالله-مدرسيه فيماعدا تصوير المستندات ، بجهة : دبركى م منوف   

عن العاب  23222برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد اشرف محمد الحلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

لترعه البطحه بملك /محمد السيد محمد السيد الجم-رفيهيه )فيما عدا االلعاب الناريه والباليستيشن( ، بجهة : منوفت  

عن  23732برقم  21211224، قيد فى  211110111محمد عبدالغنى عبدالعزيز عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 72عمارة  3المالبس العسكرية ( ، بجهة : السادات وحدة رقم  -االنترنت  -لعماله مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريدات ا

 المنطقة السادسة بملك / عبدالغنى عبدالعزيز عبدالسالم مطرود

عن بيع  23727برقم  21211222، قيد فى  1111110111عبير الرفاعى ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

بالدور االول علوى بالعقار المقام على القطعة برقم بدون بالمحور  42محل رقم  -خردوات ، بجهة : السادات مالبس جاهزة و

بملك / عبير الرفاعى ابراهيم ابراهيم -المركزى بجوار حديقة التراث   

عن بيع  23727رقم ب 21211222، قيد فى  1111110111عبير الرفاعى ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

بالدور االول علوى بالعقار المقام على القطعة برقم بدون بالمحور  42محل رقم  -مالبس جاهزة وخردوات ، بجهة : السادات 

بملك / عبير الرفاعى ابراهيم ابراهيم -المركزى بجوار حديقة التراث   

عن  23322برقم  21211214، قيد فى  311110111  عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  227

بملك / مغيب محمد عبدالله مغيب -المنطقه االولى  - 2عمارة  - 2شقه  -تجارة االسمدة والمبيدات الزراعية ، بجهة : السدات   

عن حظيره  23232برقم  21211212، قيد فى  211110111فتحي علي محمود ابو غربيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

خلف مصنع حمزه  بملك / شاديه محمد محمود -مواشي وتجارتها ، بجهة : سرسر الليان   

عن خدمات  23234برقم  21211211، قيد فى  1311110111احمد شعبان محمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

دكوربملك / احمد محمود فهمى م -مركز السادات  -المحمول ، بجهة : كفر داود   

عن مكتب  23231برقم  21211211، قيد فى  311110111شعبان محمود موسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

بملك /بملك /مروه عبدالمنعم -محور خدمات الحى الثانى  22عماره رقم  2شقه رقم -مقاوالت عموميه وتشطيبات ، بجهة : السادات 

 عبدالعزيز

عن مكتب  23221برقم  21211213، قيد فى  111110111صالح كمال عبدالعليم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

بملك / صالح جمعه عبدالحفيظ -المنطقه الرابعه  - 222عماره  - 13شقه  -رحالت داخلية ، بجهة : السادات   

عن مكتب تاجير  23272برقم  21211212، قيد فى  211110111،  خليل سرور خليل عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  232

بملك / رمضان كامل السيد ابوزيد -مركز السادات  -معدات ، بجهة : الخطاطبة   

 23711برقم  21211217، قيد فى  231110111عبد الله سليمان عبد العظيم سليمان عياده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

اول طريق سرس بملك /محمد سليمان عبد العظيم عياده-خليه ، بجهة : منوف عن مكتب رحالت دا  

عن مكتب  23222برقم  21211231، قيد فى  1111110111اشرف محمد حسانين عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

ورسعيد ( ، بجهة : سرس الليان شارع ب مقاوالت عامة وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله والمالبس العسكرية وخدمات االنترنت

 بملك / سماح صبرى ابراهيم الحداد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مكتب هندسى  23217برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد سامى امين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

بملك / ايمان مصطفى ابراهيم  -محور خدمات الحى السادس  - 2عقار رقم  - 1شقه رقم  -ومقاوالت عامة ، بجهة : السادات 

 اسماعيل

عن بيع  23772برقم  21211223، قيد فى  111110111زيدان عبدالسالم زيدان ابوزينه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

بملك /ياسمين مصطفى محمد خليل-احذيه ، بجهة : زاويه رازين م منوف   

عن بيع  23732برقم  21211212، قيد فى  311110111رأس ماله ،  احمد سعد فرحات حسام الدين  ، تاجر فرد ،  -  237

بملك /سالم موسى فليفل-م منوف -عزبه راغب -وشراء واستبدال سيارات مستعمله لحساب الغير ، بجهة : الحامول   

عن  23211برقم  21211227، قيد فى  311110111محمد مصطفى محمود على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

بملك / هشام مسعد حسين 32سوبر ماركت ، بجهة : السادات سوق المنطقة الثالثة رقم   

عن مالبس جاهزه  23221برقم  21211231، قيد فى  311110111محمد سعيد سعد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

اتبملك /سعيد سعد برك-فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفرفيشا م منوف   

عن تجاره  23222برقم  21211212، قيد فى  311110111عمرو عبد المعز جبر الدويك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

شارع بورسعيد بملك/سعيد محمد عبد المقصود-منظفات ومستحضرات تجميل ، بجهة : سرس الليان   

عن سوبر  23231برقم  21211211، قيد فى  113111101نوال فتحى عيسى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

بملك / اسراء صالح سالم مكى -  1مجاورة رقم  -سوق المنطقة الثانية  - 17محل رقم  -ماركت ، بجهة : السادات   

عن مكتب  23721برقم  21211224، قيد فى  3111110111محمد ممدوح محمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 -ش عمر بن الخطاب  - 3شقه  -( ، بجهة : السادات  2من المجموعة  32والفقرة  12دير ) فيما عدا المجموعة استيراد وتص

بملك / اية الله محمد محروس -االولى   

عن حمام سباحه  23723برقم  21211222، قيد فى  31110111احمد عبدالحكيم محمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

محمد عادل محمود زهران-سكه العماره -لى التراخيص الالزمه ، بجهة : سرس الليان بعد الحصول ع  

عن بيع زيوت  23322برقم  21211214، قيد فى  121110111اسماء شريف عبدالحليم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

بملك /سعد زاهر محمد على شديد-سيارات ، بجهة : شبرابلوله م منوف   

عن حظيرة  23221برقم  21211212، قيد فى  2111110111اميره سعد على حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

بملك / خالد على على عماره -م . منوف  -مواشى حالبه وتجارتها ، بجهة : فيشا الكبرى   

عن بيع  23244برقم  21211211ى ، قيد ف 311110111محمد بشير عبد الستار محمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

ارض محالت الصناعيه السادسه بملك/بشير عبد  2/2144قطعه رقم -مستلزمات بناء ومصانع ولوازم الورش ، بجهة : السادات

 الستار محمد

عن  23243برقم  21211211، قيد فى  11111110111عبدالناصر ابراهيم عطيه زينه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

-شارع على بن ابى طالب المنطقه السكنيه االولى  31عماره  3وحده ه نموذج -تب تسويق عقارى ومقاوالت ، بجهة : السادات مك

 بملك /يوسف طه محمد حسين

عن  23224برقم  21211212، قيد فى  211110111ابراهيم فوزى عبد اللطيف عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

بملك /حماده -مول البنوك  42وحده -يه فيما عدا مجاالت االنترنت والعماله والمالبس العسكريه ، بجهة : السادات توريدات عموم

 رزق حماده

عن بقالة ،  23713برقم  21211217، قيد فى  111110111عادل محمد مبروك البيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

لك / محمد مبروك محمد البيومىبم -م . منوف  -بجهة : زاوية رازين   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مفروشات ،  23711برقم  21211217، قيد فى  231110111بدور رجب السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

عزبه المغربى بملك/سعيد احمد محمود السواق-يحى االنجب -بجهة : منوف  

عن حظيرة  23777برقم  21211223، قيد فى  1110111131سعيد احمد محمد بحيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

بملك / شبل محمد محمود -م . منوف  -مواشى وتجارتها ، بجهة : كفر السنابسة   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

س مالها   ع جميع مستلزمات الرى الحديث   ،رأشركة محمد سليمان قطب وشريكية   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصني -  1

:  ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع مستلزمات الرى الحديث ، بجهة 23227برقم  21211212،قيدت فى  1111110111

بملك / راضى عبدالمحسن مرزوق  -( المنطقة الصناعية السادسة  2272؛  2272من القطعة رقم ) 2272جزء رقم  -السادات 

شتهر  

ستدامة شركة احمد مصطفى عصمت على حسن وشركاه   شركة  ،  توريد وتركيب االجهزة والمنتجات الخاصة بالتنمية الم -  2

االستشارات ودراسات التنمية المستدامة و  -2والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتجددة والمخلفات الصلبة بانواعها 

توريد وتركيب وصيانة  - 4تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح وخالفه  - 3الدرسات البيئية 

التوكيالت التجارية - 3محطات وانظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخالفه لالستخدام االسكنى والسياحى والزراعى والصناعى 

، عن  23224برقم  21211211،قيدت فى  3111110111أس مالها   التصدير فيما هو مسموح   ،ر - 2والوساطة التجارية 

ددة والمخلفات توريد وتركيب االجهزة والمنتجات الخاصة بالتنمية المستدامة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتج

تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقة  - 3االستشارات ودراسات التنمية المستدامة و الدرسات البيئية  -2الصلبة بانواعها 

 توريد وتركيب وصيانة محطات وانظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخالفه لالستخدام - 4الشمسية ومحطات الرياح وخالفه 

هة : السادات التصدير فيما هو مسموح ، بج - 2التوكيالت التجارية والوساطة التجارية - 3االسكنى والسياحى والزراعى والصناعى 

بملك / محمد مصطفى عصمت -مول الزهور المحور المركزى  13مكتب رقم  -  

التوريدات ) فيما عدا المالبس العسكرية وخدمات  - 7شركة احمد مصطفى عصمت على حسن وشركاه   شركة  ،  به قانونا  -  3

بيهة وجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من ال - 2االنترنت ( 

السالفة  باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى داخل او خارج جمهورية مصر العربية كما يجوز لها ان تندمج الهيئات

التوريدات ) فيما  - 7 ، عن به قانونا 23224برقم  21211211،قيدت فى  3111110111او تشتريها او تلحق بها  ،رأس مالها   

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و  - 2عدا المالبس العسكرية وخدمات االنترنت ( 

ة كما غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى داخل او خارج جمهورية مصر العربي

 -مول الزهور المحور المركزى  13مكتب رقم  -ان تندمج الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها ، بجهة : السادات  يجوز لها

 بملك / محمد مصطفى عصمت

زمه لذلك شركه/محمد عبد الرازق محمد عرفه وشريكته   شركة  ،   مصنع مستلزمات طبيه )شريطه استخراج التراخيص الال -  4

، عن  23732برقم  21211212،قيدت فى  1111110111ختصه وفيما عدا تصنيع االدويه  (  ،رأس مالها   من الجهات الم

بجهة :  مصنع مستلزمات طبيه )شريطه استخراج التراخيص الالزمه لذلك من الجهات المختصه وفيما عدا تصنيع االدويه  ( ،

عبد الوهاب امتداد شارع القارح ارض السحرتى بملك/محمد مفرح احمد-منوف  

صناديق (    شركة السيد احمد محمد خيرالله وشريكه   شركة  ،  تصنيع كافة المنتجات البالستيكية ) خرطوم ، نقاط ، كوع ، -  5

، عن تصنيع كافة المنتجات البالستيكية ) خرطوم ، نقاط ،  23742برقم  21211212،قيدت فى  1111110111،رأس مالها   

بملك / شركة  -ورش الشاباب المرحلة االولى امتداد الصناعية الخامسة  - 37قطعه رقم  - كوع ، صناديق ( ، بجهة : السادات

 السيد احمد خيرالله وشريكة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2311110111شركه عالء الدين عيد بسيونى وشريكه   شركة  ،  التصميمات الهندسيه والمقاوالت العموميه   ،رأس مالها    -  6

عماره  3وحده رقم -التصميمات الهندسيه والمقاوالت العموميه ، بجهة : السادات  ، عن 23223برقم  21211212،قيدت فى 

 الصفا الدور الثانى محور خدمات الحى الثانى بملك /احمد صبحى احمد على

مالها   رأس شركة احمد عبدالعظيم ابراهيم البيه وشريكه   شركة  ،  التوريدات ) فيما عدا المالبس العسكرية واالنترنت (   ، -  7

، عن التوريدات ) فيما عدا المالبس العسكرية واالنترنت ( ، بجهة :  23723برقم  21211224،قيدت فى  3111110111

بملك / رسمية جابر محمد -سوق المنطقة السكنية الثالثة  - 11وحدة مهنية رقم  -السادات   

حف عالن ) فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا اصدار الصشركة سعيد جمال سعيد الحالج وشريكه   شركة  ،  الدعاية واال -  8

،قيدت فى  1111110111والمجالت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمة (   ،رأس مالها   

نية كتب الدي، عن الدعاية واالعالن ) فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجالت وال 23232برقم  21211212

بملك / مالك  -المنطقه الخامسة  - 441قطعه رقم  - 1شقه  -والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمة ( ، بجهة : السادات 

 محمد عبدربه

يص الالزمه شركه/رجب عبد الجواد عبد السميع عبد المقصود وشريكيه   شركة  ،  عموم التصدير )بعد الحصول على التراخ -  9

، عن عموم التصدير )بعد الحصول على التراخيص  23724برقم  21211223،قيدت فى  3111110111رأس مالها   (  ،

مول الزهور بملك /احمد مجدى عبد الله زغلول 3مكتب رقم  -الالزمه ( ، بجهة : السادات   

لها   ل النظافه ( والمقاوالت   ،رأس ماشركه/عبد الله محمد الصافى عبد الفتاح وشريكه   شركة  ،  خدمات البيئه )اعما -  10

، عن خدمات البيئه )اعمال النظافه ( والمقاوالت ، بجهة : كفر داود بملك  23723برقم  21211212،قيدت فى  31110111

 /محمد الصافى عبد الفتاح الجمال

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    13147مجدى صابر عبدالرحمن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 السجل  شطتبت صحيفه القيد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    12121حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ماجدة ياقوت حسن م   - 2

 شطبت صحيفة القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211213، وفى تاريخ    12221احمد ناجى عبد العزيز عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

د العتزال التجاره نهائياشطتبت صحيفه القي   

تم محو/شطب السجل  شطبت    21211212، وفى تاريخ    24323هند فتحى السيد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 صحيفة القيد بامر محو وذلك العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21211212ى تاريخ ، وف   13223محمد بكر على غنيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 صحيفة القيد بامر محو وذلك العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    13212ماهر مبروك ابراهيم شعالن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 شطبت صحيفة القيد لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    21222محمد السيد سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : بشير عبدالستار    - 7

 السجل  شطبت صحيفة القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    21412محمد حسن سيد احمد عبدالحليم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

ت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائياالسجل  شطب  

تم محو/شطب السجل    21211211، وفى تاريخ    12431محمد شعبان الشعراوى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

شطبت صحيفة القيد لترك التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل    21211212، وفى تاريخ    22712جيهان محمود محمد الجمال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

شطبت صحيفة القيد العتزال التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    2222مرضي خليفه محمد خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 شطبت صحيفة القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211213، وفى تاريخ    17121عبدالعزيز احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هانى عباس    - 12

شطبت صحيفه القيد العتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    24313سماح عاطف معوض علم الدين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائياالسجل  شطبت   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    23344محمد عماد سمير وهبه عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 السجل  شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

، وفى    23121م : عبدالجيد ياسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقتم تعديل االسم التجارى ليصبح /عبدالسميع عبدالمرضى    - 15

تم محو/شطب السجل  شطتبت صحيفه القيد العتزال التجاره   21211223تاريخ   

تم    21211223، وفى تاريخ    23121عبدالسميع عبدالمرضى عبدالجيد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 محو/شطب السجل  شطتبت صحيفه القيد العتزال التجاره

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    2323عصام محمد عبد الموجود سابق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    21334حسين متولى رمضان الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    3233،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : صبحية حلمى عبدالعاطى السيد     - 19

 السجل  شطبت صحيفه القيد العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    14221ابتسام جابر محمد قنديل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

التجارة نهائيا شطبت صحيفة القيد العتزال  

تم محو/شطب السجل    21211223، وفى تاريخ    23421محمد العشرى محمد مطاوع  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

شطبت صحيفه القيد لالستغناء عنه   

و/شطب السجل  تم مح   21211223، وفى تاريخ    21211احمد محمد محمد شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 شطبت صحيفة القيد وذلك العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تاريخ    21211احمد محمد محمد شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 شطبت صحيفة القيد وذلك لالستغناء عنه

تم    21211222، وفى تاريخ    23432رد  ،  سبق قيده برقم : عبدالوهاب عبدالمؤمن عبدالوهاب مدين  ،  تاجر ف   - 24

 محو/شطب السجل  شطبت صحيفة القيد وذلك العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211222، وفى تاريخ    14332احمد فتحى عباس ابو المجد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

جارة نهائياشطبت صحيفة القيد لترك الت   

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تاريخ    12311صباح احمد ابراهيم باكير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     72121122، وفى تاريخ    13112فاتن على عطيه حمزه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تاريخ    2722درويش محمد عيد درويش  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    7132،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  محمد محمد نور الدين اسماعيل    - 29

 السجل  شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم    21211231، وفى تاريخ    24137عبداللطيف صالح عبد اللطيف صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

القيد العتزال التجاره نهائيا محو/شطب السجل  شطبت صحيفه  

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    21324صفاء الشحات محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

شطبت صحيفة القيد وذلك العتزال التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    2121رشا خليفه عبد المحسن خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

شطبت صحيفة القيد وذلك العتزال التجارة نهائيا   

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    13222اشرف صديق احمد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    12117عبد المنعم محمد حتاته  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  محمود   - 34

 السجل  شطبت صحيفة القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    13227اشرف محمود بيومى زايد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

ت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائياشطب  

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    2212انور عبد الستار اسماعيل الشنشوري  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

 السجل  شطبت صحيفه القيد وذلك العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    23231قيده برقم : نجفه السيد حامد نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبق    - 37

 شطبت صحيف القيد العتزال التجاره نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ديل رأس المال , وصف تم تع  21211213وفي تاريخ ،   7314الهاشمي محمد محمد حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   23421هبه فتحى عبدالحى غالى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  421110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   23214و ناصر عبدالعليم البنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عمر -  3

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   23213حلمى على حلمى درغام  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

س المال , وصف تم تعديل رأ  21211212وفي تاريخ ،   2212محمد عادل حسن مدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   12233محمد ماهر محمد بدرالدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   11222رضا محمد غيطاس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم خيرى  -  7

جنيه  13111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , وصف تم تعديل رأس ا  21211211وفي تاريخ ،   14723رجب صالح محمد الزرقانى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  3111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   23214مسموع عبدالرحمن محمد جادالرب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   21311ام على محمد نوار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عص -  10

جنيه  4111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

يل رأس المال , تم تعد  21211212وفي تاريخ ،   21222وليد عبدالحميد عبدالعظيم فرج  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي   13122قم خميس السيد عبد المنصف قنديل زيد ) مكتب ابو زيد للرحالت الداخلية والنقل (  تاجر فرد ،، سبق قيده بر -  12

جنيه  1111110111رأس المال ليصبح رأس ماله ، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل  21211213تاريخ ،    

  12272محمد مغاورى السيد عمران ) عمران الستيراد قطع غيار سيارات استعمال الخارج (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  111.311111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211213وفي تاريخ ،    

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   23321عبدالعال محمد بدوى حباس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  431110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212في تاريخ ، و  21213احمد محمد اسماعيل عبدالدايم سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  11111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211217وفي تاريخ ،   17311مليجى جابر المليجى ضبش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  311110111اله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   23242احمد حمدى سعيد القاصد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212في تاريخ ، و  24222حسام محمد عباس ابوالمجد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   21123عادل عبدالفتاح هنداوى عماره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  21111110111س ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   4231السيد محمد عبدالهادي حسب النبي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   4231لهادى حسب النبى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم تم تعديل االسم التجارى ليصبح حازم  محمد عبد ا -  21

جنيه  1111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211212   

المال ,  تم تعديل رأس  21211222وفي تاريخ ،   23714سمر محمد صالح محمود حشاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  311110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211227وفي تاريخ ،   21232عبدالهادى شهاب الدين عبدالهادى شعبان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

هجني  71111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211227وفي تاريخ ،   12434شعبان سعيد جاد االشمونى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22721211وفي تاريخ ،   11324محمود جمعه عمران محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   12222مسعود عفيفى عفيفى عرفه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   21473وائل احمد غنيمى احمد عالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231،  وفي تاريخ  21473وائل احمد غنيمى احمد عالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   21213منار احمد حسنين سالمه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  1101112311التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   12121رجب احمد عبد الله الطمالى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  311110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   11724فرد ،، سبق قيده برقم  الشحات لطفى دسوقى الصعيدى ) ابناء الصعيد لمستلزمات الرى (  تاجر -  31

جنيه  1311110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211231   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  23213ايه اشرف محمد مختار النشار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

بملك / رشاد محمد طنطاوى -شارع بورسعيد  -الـتأشير:   ، سرس الليان   

تم تعديل العنوان , وصف  12112142وفي تاريخ  23214عمرو ناصر عبدالعليم البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

بملك / ناصر عبدالعليم البنا -مركز منوف  -الـتأشير:   ، منشاة سلطان   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  23322اسماء شريف عبدالحليم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

محمد على شديدبملك /سعد زاهر -الـتأشير:   ، شبرابلوله م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  23211عبير محمود محمد ابوصلحه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

زاويه رازين بملك /نجالء شوقى محمد-الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211214اريخ وفي ت 23322عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك / مغيب محمد عبدالله مغيب -المنطقه االولى  - 2عمارة  - 2شقه  -وصف الـتأشير:   ، السدات    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211214وفي تاريخ  23212اسراء جالل عبده حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

بملك / دعاء كامل جابر ناصر -محور الصناعية السابعة  141طعة ق -، السادات     

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  23211مصطفى سعيد محمد الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

  الـتأشير:   ، زاويه رازين م منوف بملك /ام محمد عبدالمرضى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211213وفي تاريخ  23213فرد ،  سبق قيده برقم     حلمى على حلمى درغام ، تاجر -  8

بملك / احمد محمود مصطفى درغام -مركز منوف  -، زاوية رازين      

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23217محمود قطب عبدالمرضى خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

بملك / عزام احمد عفيفى -م . منوف  -أشير:   ، كفر بالمشط الـت   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23211سعاد شعبان جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

س بملك/بيع سيد يوسف هجر( له محل رئيسى اخر بناحيه شبين الكوم شارع طلعت حرب البر الشرقى بملك/نبيل ال3الـتأشير:   ، 

73127وقيد برقم  2114/1/27مستحضرات تجميل افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23211سعاد شعبان جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

احمد على محمد احمدمنطقه ورش بملك/-بالمنطقه الصناعيه السادات  3123قطعه -الـتأشير:   ، السادات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23211سعاد شعبان جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

ياضى (له محل رئيسى اخر بناحيه شبين الكوم عماره الدكتور قدرى غازى شارع الجالء البحرى خلف االستاد الر2الـتأشير:   ، 

 73127وقيد برقم تابع  2114/1/27محمد احمد نشاطه/مكتب توريدات فيما عدا مجاالت االنترنت افتتح فى بملك/قدرى غازى 

 شبين

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23211سعاد شعبان جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

ستلزمات ج الرى الدور الخامس بملك/وجدى محمد عيد حشكيل نشاطه/مكتب م(له محل رئيسى بناحيه شبين الكوم بر1الـتأشير:   ، 

73127طبيه واجهزه طبيه وتوريدات )فيما عدا االنترنت والمالبس العسكريه (قيد برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23212امير يحيى ابراهيم مقلد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

بملك /حميده يحيى ابراهيم مقلد-كفر السنابسه -أشير:   ، منوف الـت   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23213عائشه مجدى عبدالرؤف جازيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

بملك / محمود سامى عبدالغفور المنياوى -م . منوف   -الـتأشير:   ، برهيم    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  23214عبدالرحمن محمد جادالرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مسموع  -  16

بملك / يحيى السيد حسن شمندى -محور خدمات الحى االسكانى الثانى  - 41قطعه  - 1مكتب  -وصف الـتأشير:   ، السادات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23213يده برقم    محمد السيد سامى سليمان ، تاجر فرد ،  سبق ق -  17

بملك / امام  -محور خدمات الحى الثانى  - 2،  1بالمبنى المقام بالقطعه  -بالدور االرضى  - 1محل رقم  -الـتأشير:   ، السادات 

  سليمان امام محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  32122اشرف محمد سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

  الـتأشير:   ، طمالى بملك/صبحى جاب الله صباح

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23212هناء عبدالحميد حامد وهيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

طفى محمد المليجىبملك /كمال مص-شارع االربعين -الـتأشير:   ، سرس الليان    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23212حمادة السيد محمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

بملك / منى محمود درويش -شارع عيسى هاشم  -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23211هانى جمعه فهمى عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

بملك / السيد امين محمد داود-المنطقة  الثانية السكنية  - 31عمارة  2شقة  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23222على فوزى على حسب على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

بملك / مروه سعدى عبدالرحيم -المنطقه السكنية الثامنة  - 27عمارة  - 1مكتب  -:   ، السادات وصف الـتأشير   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  22272حامد عنتر عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

بملك /  -مدينة السادات  -محور خدمات الحى السادس  -(  7رقم )  قطعه -(  3الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح شقه رقم ) 

  جمال عبدالله غنيمى راشد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211212وفي تاريخ  23223محمد على فواز على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

بملك /على فواز على-، زاويه رازين م منوف      

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  17772يد محمود الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صبحى سع -  25

ب رحالت ونقل قريه الجعار بملك/صبحى عبد المؤمن محمد الفيومى نشاطه/مكت-الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحيه وادى النطرون 

 عمال بالداخل

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23212اجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسنى جمعه محمد شلبى ، ت -  26

بملك /جمعه محمد شلبى دياب-الـتأشير:   ، كمشوش م منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23212حسن عزب حسن االبيض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

بملك / طاهر فتحى خلوصى رزق -المنطقة السكنية االولى  -ش عمرو بن العاص  12عمارة  - 4شقه  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23272ر فرد ،  سبق قيده برقم    دنيا محمد عبدالمنعم ابوعريان ، تاج -  28

اهزة افتتاح فى بنشاط تجارة مالبس ج -بملك / محسن الفى جاد  -م . منوف  -الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية برهيم 

2233اودع برقم 23272وقيد برقم تابع  - 2121/  2/  3   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23222احمد على المغربى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    على  -  29

المنطقه الحاديه عشر بملك /احمد على عبد المؤمن المغربى 411قطعه -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23217محمد سامى امين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

بملك / ايمان مصطفى ابراهيم اسماعيل -محور خدمات الحى السادس  - 2عقار رقم  - 1شقه رقم  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23272دنيا محمد عبدالمنعم ابوعريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

ة ) فيما بغرض تصنيع مالبس جاهز -بملك / حمدى محمود شهاب الدين  -م . منوف  -الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحية برهبم 

23272وقيد برقم  -2121/  2/  22افتتح فى  -عدا المالبس العسكرية (  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211212ريخ وفي تا 23272دنيا محمد عبدالمنعم ابوعريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

بملك / محسن الفى جاد -م . منوف  -الـتأشير:   ، برهيم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23221اميره سعد على حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

ارهبملك / خالد على على عم -م . منوف  -الـتأشير:   ، فيشا الكبرى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23221ناصر كمال عبدالرحيم الشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

بملك /احمد ناصر كمال عبدالرحيم-ابونشابه -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   12112122وفي تاريخ  23222خالد احمد فراج على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

مول الزهور بملك /السيد محمد مصطفى عبيد 21مكتب رقم -، السادات     

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23222عمرو عبد المعز جبر الدويك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

بملك/سعيد محمد عبد المقصودشارع بورسعيد -الـتأشير:   ، سرس الليان    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23211سعاد شعبان جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

منطقه ورش بملك /سعاد شعبان جابر -بالمنطقه الصناعيه السادات  2123قطعه -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح السادات 

ىالجند   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23231محمد سعيد صالح قديحه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

شارع بورسعيد بملك/خالد عبد المقصود الدحدحى-الـتأشير:   ، سرس الليان   

تم تعديل العنوان , وصف  11212212وفي تاريخ  23224عطيات غريب على ابوطبل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

حاره الشامى متفرع من شارع احمد عرابى بملك/محمد السيد زكى ابو خشاله-الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23212سعيد رمضان سعيد السحيمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

بملك /سمير محمد محمد رواش-الـتأشير:   ، منوف طريق برهيم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23232محمود سعيد محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

طريق كفر فيشا بملك / عالء عبد الحميد الغرباوي -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23234برقم    رانيا عادل صادق القصاص ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  42

بملك / ممدوح دسوقي ابراهيم -شارع شعيب -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23233حمدى محمد محمد الكردى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

بملك / محمد احمد عبدالوهاب -نوف م . م -الـتأشير:   ، فيشا الكبرى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  13212ماهر مبروك ابراهيم شعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

 2،  2،  7قطعه  - 3/  2وعنوانه محل رقم  2112/   3/  13فى  1723الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الرئيسى االخر المودع برقم 

محور خدمات الحى الثانى -   

، تاجر فرد ،  سبق قيده  1تم تعديل االسم التجارى ليصبح مؤسسة شعالن للتجاره و التوزيع ) ماهر مبروك ابراهيم شعالن (  -  45

 برقمتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الرئيسى االخر المودع  21211212وفي تاريخ  13212برقم    

محور خدمات الحى الثانى - 2،  2،  7قطعه  - 3/  2وعنوانه محل رقم  2112/   3/  13فى  1723   

م شعالن( ، تاجر تم تعديل االسم التجارى ليصبح مؤسسة شعالن للبقالة والتوكيالت التجارية والتوزيع )ماهر مبروك ابراهي -  46

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الرئيسى االخر 21221211وفي تاريخ  13212فرد ،  سبق قيده برقم    

محور خدمات الحى الثانى - 2،  2،  7قطعه  - 3/  2وعنوانه محل رقم  2112/   3/  13فى  1723المودع برقم    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  13212م    تم تعديل االسم التجارى ليصبح ماهر مبروك ابراهيم شعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  47

 2112/   3/  13فى  1723تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل الرئيسى االخر المودع برقم  21211212

محور خدمات الحى الثانى - 2،  2،  7قطعه  - 3/  2وعنوانه محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23233محمد يحي عبدالعزيز صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

بملك / يحى عبدالعزيز صقر -مركز منوف  -الـتأشير:   ، تتا    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23232فتحي علي محمود ابو غربيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

ه  بملك / شاديه محمد محمودخلف مصنع حمز -الـتأشير:   ، سرسر الليان    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23241محمد جمال على ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

بملك / ناديه عطيه ابراهيم -م . منوف  -الـتأشير:   ، كفر السنابسة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23241م    محمد اشرف عبدالله فهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  51

بملك / اشرف عبدالله فهمى -م . منوف  -الـتأشير:   ، بالمشط    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23232تامر محمد مهدى عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

بملك / محمد ابوزيد  - 17مجاوره  -مول دار مصر  -الدور الثالث  -حرف ب  - 213محل  - الـتأشير:   ، عنوان الفرع السادات

  محمد ابوزيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23237محمد فوزى عبدالرؤف خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

بملك / عمر عبدالمنعم عبدالطلب -ارع  / جمال عبدالناصر ش -مول بيراميدز  241؛ 232محل  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23231نزيه عبدالمنعم عبدالسيد نبيوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

بملك / عبدالله صبحى عبدالله محمد -م . السادات  -الـتأشير:   ، كفرداود    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  11231د عبد المقصود عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف محم -  55

  وصف الـتأشير:   ، تم تعديل المالك ليصبح بملك اشرف محمد عبد المقصود عثمان

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23232احمد عبد الله عبد الوهاب يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

سوق المنطقه السابعه بملك/عمرو ابراهيم على ابراهيم 27محل رقم -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23234 احمد شعبان محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

بملك / احمد محمود فهمى مدكور -مركز السادات  -الـتأشير:   ، كفر داود    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23243رجب محمود عبدالنبى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

بملك / عيد عبدالمنعم اسماعيل رزق -ين الدين شارع ز -الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23223عبدالبارى محمد عبدالخاق ابوعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

بملك /مبروك عبدالله بسطويسى-مول قرطبه الدور االول علوى  32مول -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23242د عبدالرحمن عبدالفتاح حالوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احم -  60

بملك /احمد عبدالرحمن عبدالفتاح حالوه-م منوف -وصف الـتأشير:   ، منشاه سلطان    

تم تعديل العنوان ,  21211211تاريخ  وفي 23244محمد بشير عبد الستار محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

ارض محالت الصناعيه السادسه بملك/بشير عبد الستار محمد 2/2144قطعه رقم -وصف الـتأشير:   ، السادات  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  22122نبيل صبحى عبدالعزيز منتصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

م تعديل العنوان ليصبح سدود م/منوف بملك/ياسر محمد رافت محمد عبد البرالـتأشير:   ، ت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  23233هبه على عبد السميع عبد الرحمن زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

  , وصف الـتأشير:   ، الخطاطبه بملك /محمود سعيد حسن محمد دومه

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23231محمود موسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     شعبان -  64

بملك /بملك /مروه عبدالمنعم عبدالعزيز-محور خدمات الحى الثانى  22عماره رقم  2شقه رقم -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23242ه برقم    ابراهيم جمال محمود طعيمه ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  65

  الـتأشير:   ، هيت بملك/جمال محمود عبد اللطيف

تم  21211211وفي تاريخ  23233محمد ماجد جمال الضرغامى)الضرغامى للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

بملك / ماجد جمال الضرغامى-م منوف -طان تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، منشاه سل  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23237رفعت صابر محمد الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

بملك / وجيه رفعت صابر محمد -مركز السادات  -الـتأشير:   ، ابو نشابة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23242اجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم سامى عبدالهادى عبدالخالق ، ت -  68

بملك / عفاف صالح محمد على -م . السادات  -وصف الـتأشير:   ، الخطاطبة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23242مصطفى سيف رياض باص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

بملك / على رجب على رشيد -م . منوف  -، منشأة سلطان   الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23232هندى صالح رسالن علوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

بملك / خالد محمد عبدالغنى الشال -مول الجامعة  11 -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23243يم عطيه زينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالناصر ابراه -  71

نبملك /يوسف طه محمد حسي-شارع على بن ابى طالب المنطقه السكنيه االولى  31عماره  3وحده ه نموذج -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23231يده برقم    نوال فتحى عيسى سليمان ، تاجر فرد ،  سبق ق -  72

بملك / اسراء صالح سالم مكى -  1مجاورة رقم  -سوق المنطقة الثانية  - 17محل رقم  -الـتأشير:   ، السادات    

يل العنوان , تم تعد 21211211وفي تاريخ  23247هانى مصطفى عبدالمعطى رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

بملك /محمد عجمى محمد محمد-المنطقه الثانيه  24عماره -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23223محمد ابوالنور على الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

نور على الخولىبملك /طارق  ابوال-الـتأشير:   ، كفر شبرابلوله م منوف    

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  11222ساتر احمد محمد عياد )عياد للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

اط تاجير السادات بملك / كارم احمد محمد عياد بنش -, وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية ابو نشابة مركز 

2121/ 2/  11منوف بتاريخ  11222وقيد برقم تابع  2311ة اودع برقم معدات ثقيل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23227اميرة مصباح نعيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

بملك / مصباح نعيم عبدالبر احمد -مركز منوف  -الـتأشير:   ، صنصفط    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23222د الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد اشرف محم -  77

ترعه البطحه بملك /محمد السيد محمد السيد الجمل-الـتأشير:   ، منوف   

عنوان , تم تعديل ال 21211211وفي تاريخ  23223نورا اشرف عبدالرحمن الصيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

بملك / صالح عبدالرحمن مبروك الصيفى -مركز منوف  -وصف الـتأشير:   ، بهواش    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23222احمد كمال عبد المنعم رياض فلوجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

رع عثمان بن عفان بملك/نبيل كمال عبد المنعم رياضالمنطقه الثانيه شا 417عماره  3شقه -وصف الـتأشير:   ، السادات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  11222ساتر احمد محمد عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

مقيد داخلية ونقل عمال والسادات بملك / كارم احمد محمد عياد بنشاط مكتب رحالت  -، عنوان المحل الرئيسى ابو نشابة مركز  

2111/   11/  22منوف بتاريخ  11222برقم    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  11222ساتر احمد محمد عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

السادات بملك / كارم احمد محمد عياد -، ابو نشابة مركز      

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  11122ابراهيم شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     منصور عبدالمرضى -  82

بملك/سعيد جالل احمد 422قطعه رقم  24وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح السادات منطقه    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23223عبدالعزيز ربيع عبدالعزيز عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

بملك /عبدالفتاح عبدالعزيز عبداللطيف-دبركى منوف -وصف الـتأشير:   ، عزبه العرب    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23221شبل ابو الفتوح فهمى جبريل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

جزيره ابو داود بملك /وائل ابو الفتوح فهمى جبريل-الـتأشير:   ، كفر داود    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23221شريف ابراهيم عبد المنعم عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

 وصف الـتأشير:   ، منشاه سلطان بملك/شركه ام او تى لالستثمار والمشروعات ش م م

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  23222رضا محمد عبدالرؤف القراميطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

بملك /مصطفى عبده محمد درويش-بمول بيراميدز بمنطقه المحور المركزى 131محل رقم -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  11122فرد ،  سبق قيده برقم     منصور عبد المرضى ابراهيم شاهين ، تاجر -  87

قطعه  24ليصبح السادات منطقه  3322وصف الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الفرع الكائن بناحيه غمرين مركز منوف المودع برقم 

بملك/سعيد جالل احمد مع تعديل النشاط ليصبح مخزن لتجاره االخشاب 422رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23277سامح عبدالله منصور حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

بملك / عادل عبدالله منصور -م . السادات  -الـتأشير:   ، الخطاطبة المحطة    

تم تعديل العنوان , وصف  12112122وفي تاريخ  23272خليل سرور خليل عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

بملك / رمضان كامل السيد ابوزيد -مركز السادات  -الـتأشير:   ، الخطاطبة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23272ليلى عبدالحميد حسن عمارة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

/ محمد على السيد السادات  بملك -الـتأشير:   ، كفر داود مركز    

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  23223حماده عبد المرضى عبد الجواد عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

  العنوان , وصف الـتأشير:   ، بهواش بملك/عبد المرضى عبد الجواد عبد البارى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23272م    كرم صالح محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  92

ميت ربيعه بملك / عبد المنعم حبيب عبد العليم -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23227محمد جبر عزالدين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

بملك / احمد على ابراهيم-المنطقه الثانيه  124ماره رقم ع 3شقه -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23222ريهام جمال كامل محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

ابو نشابه بملك / محمود احمد محمود زكريا -الـتأشير:   ، السادات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23272يد ابو نار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    االء عبدالله عبدالمج -  95

منشأه سلطان بملك/  عبدالله عبدالمجيد عبد الخالق -الـتأشير:   ، منوف    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يل العنوان , تم تعد 21211212وفي تاريخ  13222حامد حسن محمد مصطفى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

شاهين بملك /محمد محمد ماهر 32منوف -وصف الـتأشير:   ، عنوان الفرع   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  13222حامد حسن محمد مصطفى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

ىم/اشمون  بملك/حامد حسن محمد مصطفى الشافع-وصف الـتأشير:   ، ابو رقبه   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  13222حامد حسن محمد مصطفى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

شاهين بملك /محمد محمد ماهر 32منوف -وصف الـتأشير:   ، عنوان الفرع   

تم تعديل العنوان ,  21211212خ وفي تاري 13222حامد حسن محمد مصطفى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

م/اشمون  بملك/حامد حسن محمد مصطفى الشافعى-وصف الـتأشير:   ، ابو رقبه   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23221عالء سامى سعيد محمود ابوراضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

بملك / عبدالمنعم على عبدالمنعم -اسعة المنطقة الت - 231 -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23273صبحى محمود ابراهيم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

بملك / عبدالمرضى نعيم محمود -مركز منوف  -وصف الـتأشير:   ، جزى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23273،  سبق قيده برقم    احمد مختار فوزي العرابي ، تاجر فرد  -  102

المنطقه الثانيه عشر بملك / امام محمد عبد المنعم امام 141الدور االول عماره رقم  3مكتب رقم  -الـتأشير:   ، السادات     

تم تعديل العنوان , وصف  21211212في تاريخ و 23222ماهر عبدالعزيز محمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

م منوف بملك /سوسن رشاد الخولى-الـتأشير:   ، الكوم االحمر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23271احمد عبد القادر حسيني محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

لمنطقه السكنيه العاشره بملك / صباح محمد عبد الفتاح السيد احمدا 422قطعه رقم  2الـتأشير:   ، السادات وحده    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23274سالى متولى سالمة مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

بملك / طه عمر محفوظ-الدور الرابع ىمحور الحى الثانى  2مكتب  -الـتأشير:   ، السادات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23123احمد علي احمد يحيي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

السادات بملك / جمعه احمد محمد الجروانى -كفر داود مركز  -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح قريه الجزار    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23271،  سبق قيده برقم     حساني محمد محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد -  107

بملك / احمد ابراهيم علي 2السكنيه  221قطعه  2وصف الـتأشير:   ، السادات شقه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23224حمدى فهمى عبدالحميد قالش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

بملك / فهمى عبدالحميد قالش-عزبه ناصف شارع ابوزيد -شير:   ، منوف الـتأ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23221صالح كمال عبدالعليم سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

عبدالحفيظ بملك / صالح جمعه -المنطقه الرابعه  - 222عماره  - 13شقه  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23222السيد السيد حامد ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

بملك /السيد حامد ابواحمد-شارع الحليفى امام موقف برهيم -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23222م    زمرد سعيد عبدالعال صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  111

بملك / محمود مصطفى رزق -مركز منوف  -الـتأشير:   ، سدود    

    محمد مغاورى السيد عمران ) عمران الستيراد قطع غيار سيارات استعمال الخارج ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  112

ليان طريق سرس ال -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل لعنوان ليصبح منوف تم تعديل  21211213وفي تاريخ  12272

بملك / اسامه محمد نجيب عبدالعليم ابراهيم -بجوار محطة مصر للبترول  -شارع بورسعيد    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ن , وصف تم تعديل العنوا 21211213وفي تاريخ  23221معتز حفني محمد السحيمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

دبركي بملك/ سامي حفني محمد السحيمي -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  23221محمد شريف ابراهيم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

طريق برهيم بملك /ثروت حامد حسنين 11-وصف الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  23222اسامه محمد مبروك مجر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

  الـتأشير:   ، دمليج بملك /انعام محمد حامد شرف

صف تم تعديل العنوان , و 21211213وفي تاريخ  11227احمد قطب عابد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

نموذج أ بالمجمع الصناعى بملك/بنك  11عنبر رقم  131وحده رقم -الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه السادات

    االستثمار القومى نشاطه/تصنيع صناديق قمامه معدنيه للشوارع

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  11227احمد قطب عابد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

نموذج أ بالمجمع الصناعى بملك/بنك االستثمار القومى 11عنبر رقم  131وحده رقم -الـتأشير:   ،  السادات  

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  11227احمد قطب عابد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

وفرز وتجاره  بملك  / حسنين باسل حسنين نشاطه تجميع -مركز السادات  -حيه كفر داود الجديده الـتأشير:   ، له محل رئيسى بنا

11227وقيد برقم  2111/3/13مخلفات افتتح فى   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23711حسنى السيد عبدالوهاب البهوتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

بملك /سحر سويلم احمد الفقى-م منوف -، كفرفيشا الكبرى وصف الـتأشير:      

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23712ايمن سعيد عبد المجيد الجمال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

  الـتأشير:   ، كفر العامره بملك/رضا عبد الستار السجاعى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  21241جر فرد ،  سبق قيده برقم    حامد حامد محمد الصيفى ، تا -  121

  الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح قريه الجزار كفرداود م السادات بملك /احمد محمد الجروانى

تعديل العنوان , وصف تم  21211212وفي تاريخ  23223محمد سعيد حامد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

بملك / وائل رجب محمد خالد -مركز منوف  -الـتأشير:   ، كمشوش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23717محمد مرضى محمد السودانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

اجبملك / سندس جاد مصطفى الح -ش البغدادى  -الـتأشير:   ، سرس الليان    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23227عزت عبدالحميد مصطفى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

بدالحميدبملك / عبدالحميد اشرف ع -شارع الرياح البحرى بجوار الوحدة المحلية  مركز السادات  -وصف الـتأشير:   ، الخطاطبة    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23711بد العزيز خضر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فتح الله ع -  125

  وصف الـتأشير:   ، كفر داود الجديده بملك/محمد احمد مبروك محمود ماضى

, وصف  تم تعديل العنوان 21211212وفي تاريخ  23222مصطفى جابر حسن شهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

  الـتأشير:   ، صنصفط بملك /جابر حسن محمد شهاب

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23224ابراهيم فوزى عبد اللطيف عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

بملك /حماده رزق حماده-مول البنوك  42وحده -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23712محمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سعيد مختار -  128

بملك /ناهد محمود احمد شاهين-الـتأشير:   ، زاويه رازين م منوف    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

, وصف  تم تعديل العنوان 21211212وفي تاريخ  23713رومانى عدلى سعيد جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

  الـتأشير:   ، الخطاطبه المحطه بملك /ايمن عدلى سعيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23223احمد محمد سيد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

بملك / ياسمين احمد محمد جاد-مركز منوف   -الـتأشير:   ، زاوية رازين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23222سى رسالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حمدى محمد مو -  131

بملك / حمدى محمد موسى رسالن -السوق التجارى المنطقة السابعة  3محل رقم  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23713عمر عبدالغفار عبدالعزيز قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

بملك /عبدالغفار عبدالعزيز قنديل-وصف الـتأشير:   ، فيشا الكبرى م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  14122طارق سعيد محمد الفيشاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

( ورش الصناعيه الخامسه بملك /طارق سعيد محمد الفيشاوى121-121قطع ارقام)-الـتأشير:   ، السادات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  14122طارق سعيد محمد الفيشاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

 -المنطقة الصناعية الرابعة مجمع الصناعات الصغيرة  12عنبر   41/ 22الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه السادات وحدة رقم 

قاوالت وقيد برقم بملك /الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية نشاطه ورشه خراطه وتشغيل معادن واستيراد وتصدير وم

1 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23222محمد محمد ابوسريع جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

لـتأشير:   ، دمليج م منوف بملك /ايمن شاهين راشدا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23222اشرف فرج سليمان شريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

بملك /امال فتحى عثمان شريف-ش عبيد -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23714سبق قيده برقم      سمر محمد صالح محمود حشاد ، تاجر فرد ، -  137

بملك /عبدالمنعم عمر على حشاد-م منوف -وصف الـتأشير:   ، غمرين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23712جالل معوض حمزه جالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

/احمد معوض حمزه جاللالـتأشير:   ، سدود بملك    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23722سالمه محمد معوض الشهالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

بملك /عيد على محمد على القصاص-الـتأشير:   ، سنجرج م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  12237حسين سعيد يوسف ابو عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

مول سيفنى استار امام البنك االهلى بملك/هانى شعبان عبد الفتاح 411وحده -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23711بدور رجب السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

عزبه المغربى بملك/سعيد احمد محمود السواق-يحى االنجب -، منوف الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23421محمد العشرى محمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

انتاج بنشاط مزرعه دواجن و الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه كفر بالمشط م منوف بملك /هناء العشرى محمد

منوف2342وقيد برقم تابع  2121/ 2/ 17حيوانى افتتح فى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23713عادل محمد مبروك البيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

بملك / محمد مبروك محمد البيومى -م . منوف  -الـتأشير:   ، زاوية رازين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217 وفي تاريخ 22332محمد احمد حامد عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

ية رقم ب الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح السادات محل ناصية رقم ب بالدوراالرضى بالقطعه رقم)بدون( والمحل الناص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ريمهبالدوراالول علوى المحورالمركزى بجوارحديقةالتراث بملك/احمدعبدالواحد محمدعبدالعال والء الدين وفتحيه وسنيه وك

 .. وسوسن

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  23717اسالم رمضان عبدالرحمن محمد الديباوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

بملك / تهانى السيد عبدالحميد ابوهاشم -الصناعية السابعه  - 4قطعه  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23421جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد العشرى محمد مطاوع ، تا -  146

بملك /هناء العشرى محمد-الـتأشير:   ، كفر بالمشط م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23421محمد العشرى محمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

منوف23421بملك /عالء العشرى محمد مطاوع بغرض نشاط مزرعه  دواجن وقيدبرقم -فر بالمشط م منوف الـتأشير:   ، ك  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23714محمد فتحى محمد التلوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

عظيم شاهينبملك / فاطمة عبدال -مركز منوف -الـتأشير:   ، زاوية رازين   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  23712رانيا محمود عبدالفتاح الغمرينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

بملك /وفاء سالم عبدالعاطى-م منوف -وصف الـتأشير:   ، جزى    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  23712اسامه لطفى على عبدالبافى بيصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

بملك / محمد لطفى على عبدالباقى بيصار -م . منوف  -وصف الـتأشير:   ، بالمشط    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23713كرم سامى محمد مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

ملك /سامى محمود مبروكب-الـتأشير:   ، كفرالسنابسه م منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  23712احمد حمدى مصطفى ابوعوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

بملك /فريال يوسف احمد-درب الشوابره -وصف الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  23711ده برقم    عبد الله سليمان عبد العظيم سليمان عياده ، تاجر فرد ،  سبق قي -  153

اول طريق سرس بملك /محمد سليمان عبد العظيم عياده-العنوان , وصف الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23732امونه صالح السيد الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

به السلخانه بملك/عبد النبى حافظ فرجالـتأشير:   ، عز   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23731اميره فتحى سعد  دندوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

ش الجمهوريه حاره الدرب الجديد بملك /حمدى سعد دندوح-الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23721سبق قيده برقم     ايمن طلبه حسن محمد ، تاجر فرد ،  -  156

ش نادى الرماية زهراء مصر القديمة 32الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23721ايمن طلبه حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

له زهراء مصر القديمهش الجيش عزبه خير ال 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23721ايمن طلبه حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

السادات بملك /ايمن طلبه حسن محمد-الـتأشير:   ، كفر داود    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212ريخ وفي تا 23722رضا على مشحوت البيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

  الـتأشير:   ، زاويه رازين بملك/نوح حافظ البيومى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23114ابراهيم توفيق ابراهيم الحلو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

منوف بملك /صالح عبدالحميد نوفل-الـتأشير:   ، زاويه رازين   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23114ابراهيم توفيق ابراهيم الحلو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

منوف 23114م بهواش بملك /يسرى عبدالفضيل النجاربنشاط بيع اسمده ومبيدات وقيد برق-الـتأشير:   ، له محل رئيسىبناحيه   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23721عفر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد رشاد محمود محمد ج -  162

بملك / رشاد محمود محمد جعفر -مركز السادات  -وصف الـتأشير:   ، كفر داود     

عديل تم ت 21211212وفي تاريخ  21122على سيد احمد على سيد احمد زين الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، بهواش بملك/محمد ابراهيم احمد المحروق

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  21122على سيد احمد على سيد احمد زين الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

ىالعنوان , وصف الـتأشير:   ، بهواش مركز منوف بملك فايقه مغاورى عبدالرحمن الصعيد  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  23722عبدالسالم ابوالخير سيد احمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

بملك /السيد ابوالخير سيد احمد عبدالله-وصف الـتأشير:   ، صنصفط م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23114 ابراهيم توفيق ابراهيم الحلو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  166

 12ف افتتح فى بملك /صالح عبدالحميد نوفل بنشاط بيع اعال-الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه منوف زاويه رازين 

منوف   منوف 23114وقيدبرقم تابع 2121/ 2/   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  2422سبق قيده برقم    عزت شعبان عبد الوهاب النحاس ، تاجر فرد ،   -  167

ؤل لشركه العهد وصف الـتأشير:   ، تم تعديل المالك ليصبح بملك /عوض الله احمد عبدالعزيز بصفته صاحب الورشه والمدير المس

 لتصنيع وتجاره االخشاب

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  23724ده برقم    سعيد رمضان عبدالعزيز محمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  168

بملك / محمد حسنى شعبان -زكى راشد  -, وصف الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23731عصام عبدالفتاح على حشاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

بملك / خالد عبدالفتاح حشاد - مركز منوف -الـتأشير:   ، غمرين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23727احمد جابر محمد حريبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

بملك / احمد عبدالفتاح مصطفى -مركز منوف   -الـتأشير:   ، زاوية رازين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23722برقم     محمد سعيد نصر احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  171

  الـتأشير:   ، جزى بملك /فاروق عبد الغنى الزبيبى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23723ايهاب هالل عبدالظاهر سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

بملك / هانى هالل عبدالظاهر سيف -مركز السادات  -الـتأشير:   ،  الطرانة    

تم تعديل العنوان ,  21211212تاريخ  وفي 23712مصطفى الشحات فتحى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

بملك / طارق جمال توفيق -مركز منوف  -وصف الـتأشير:   ، صنصفط    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23732اغصان حامد جاد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

بدالمهدى عبدالوهاب عبدالرازقبملك / عالء ع -مركز السادات  -الـتأشير:   ، ابونشابة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23741محمود فتحى محمود عليان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

  الـتأشير:   ، منوف شارع درب الجندى من شارع محمد فريد بملك / فتحى محمود عليان

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23733سبق قيده برقم      منى محمد السيد شلبى ، تاجر فرد ، -  176

بملك / عبدالنبى ابراهيم عبدالله زيدان -محور خدمات الصناعية السادسه  - 121قطعه   -الدور الثانى  -الـتأشير:   ، السادات    
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  42237عماد سمير احمد عبدالله شوشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

المنطقه السكنيه العشرون بملك /عماد سمير احمد عبدالله شوشه 333قطعه رقم -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  4231السيد محمد عبدالهادي حسب النبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

الـتأشير:   ، تم تعديل المالك ليصبح بملك /حازم محمد عبدالهادى حسب النبى بناحيه منوفوصف    

وفي تاريخ  4231تم تعديل االسم التجارى ليصبح حازم  محمد عبد الهادى حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

بناحيه منوف مالك ليصبح بملك /حازم محمد عبدالهادى حسب النبىتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل ال 21211212   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23734محمد عادل منير الدبركى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

بملك / حسن يس حسن يس حسن -م . السادات  -الـتأشير:   ، كفرداود    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23741طبالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    على حسين فتحى ال -  181

  الـتأشير:   ، منوف شارع النشار بملك / معوض محمد المواردى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23743عطيه محمد مرسى عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

بملك / فتحيه عبدالنبى محمد البسيونى -مركز السادات  -ير:   ، كفر داود الـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23743وائل جالل سعيد البرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

عدبملك / فاروق محمد س -شارع ممر بوب بجوار البربرى لالقمشة  -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23733محمود محمد السيد الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

بملك / معوض محمد السيد الشعراوى -شارع الخولى  -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212تاريخ  وفي 23737ريمون كحيل عبدالشهيد حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

بملك /وحيد السيد محمد-الـتأشير:   ، تتا م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23732احمد سعد فرحات حسام الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

ى فليفلبملك /سالم موس-م منوف -عزبه راغب -الـتأشير:   ، الحامول    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23744خيرى عبدالغنى زيدان عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

بملك / محمد عبداللطيف صقر -مركز منوف  -الـتأشير:   ، زاوية رازين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223ي تاريخ وف 12222مبروك فتحى مبروك رويشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

 الـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك /صبحيه محمد حسن البيه بناحيه غمرين م منوف

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23731سناء ابراهيم محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

د م منوف بملك /صالح احمد محمود الخولىالـتأشير:   ، سدو   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23732ابراهيم السيد الشاذلى الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

ورش الصناعيه الثالثه بملك /محمد سعد محمد حسين 3/2قطعه -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23733مصطفى ابو الخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عبد العزيز فوزى -  191

الخطاطبه اليافطه بملك /فتحى مخيمر احمد عوض-وصف الـتأشير:   ، السادات    

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211223وفي تاريخ  23742ايمن حسن احمد حسن نوفل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

بملك / عماد محمد محمد حرحش -سوق المنطقة الرابعة محور خدمات الحى الثانى  3 -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23321سمر عادل احمد كشك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

أ مول الجامعه بملك /اسامه محمد عباس االلفى11(الكائن برقم 11السادات المنطقه )الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23313فرج مبروك محمد العاصى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

بملك / منى عبدالقادر محمد حسن -محور خدمات الحى الثانى  21عقار رقم  1محل رقم  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23742حماده عبد الفتاح عبد المنعم درغام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

الدور االرضى مول طيبه بملك/يحيى عبد الرازق طه 12محل رقم -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان  21211223وفي تاريخ  23734عزيز يوسف العطيوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسام الدين عبدال -  196

ب مول مصر المنطقه السابعه عشر بملك / عبد العزيز مجدي عبد العزيز 12, وصف الـتأشير:   ، السادات محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211223وفي تاريخ  23747احمد سعد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

بملك / نصر رمضان عبلدالرحيم -المنطقة الثالثة  -شارع الجمعية الشرعية  23 -، السادات      

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23731عزت محمد محمد عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

شارع شبانه بملك /عزت محمد محمد عليوه-، منوف  الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  23733عبدالسالم محمد محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

بملك / مصرى رياض محمد خليل -م . منوف  -دبركى  -الـتأشير:   ، عزبة ابوعمر    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  23732دالعزيز عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبدالغنى عب -  200

المنطقة السادسة بملك / عبدالغنى عبدالعزيز عبدالسالم مطرود 72عمارة  3وصف الـتأشير:   ، السادات وحدة رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  23732سعاد محمد فارس ابوعيطه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

بملك /فدوى محمد عبدالوارث الشريف-11سوق المنطقه السكنيه  2وحده مهنيه رقم -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  23721برقم    فتحى زايد فتحى زايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  202

بملك /ليلى عبدالعال محمد-الـتأشير:   ، بهواش م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  21322بيشوى وجيه نجيب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

كفر داود بملك/احمد محمد ابراهيم ونسالـتأشير:   ، تم تعديل المالك ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  23722عزه زيدان محمد زيدان العبد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

بملك / سناء عبدالستار عبدالله -مول قرطبة  - 32المنطقه  - 12قطعه  - 132محل  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  23737احمد امين سعد غزيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

بملك /محمد مصطفى عبدالمنعم عطاالله-الـتأشير:   ، دبركى م منوف    

م تعديل العنوان , ت 21211224وفي تاريخ  23732سعيد السيد عبدالرازق الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

  وصف الـتأشير:   ، سدود بملك /هشام مهدى عالم

تم  21211224وفي تاريخ  12222يوسف ايمن حامد محمد السمرى القاصر بواليه والده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

ز ابراهيم عبده/ عبدالعزيز عبدالعزي منوف بملك -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح سروهيت مركز    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  23721محمد ممدوح محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

بملك / اية الله محمد محروس -االولى  -ش عمر بن الخطاب  - 3شقه  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  23724يد عبدالمجيد راضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود احمد عبدالمج -  209

ى بملك /سام-ورش الشباب المرحله الثانيه امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه 31قطعه رقم -العنوان , وصف الـتأشير:   ، السادات 

  صالح سرحان سرحان

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23722رد ،  سبق قيده برقم    مجدى فوزى محمد سمينه ، تاجر ف -  210

بملك /والء محمد امام الشلقانى-الـتأشير:   ، منوف شارع ترعه الحشاشه    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23772مصطفى نجيب احمد حبشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

بملك / احمد نجيب احمد حبشى -مركز منوف  -، بهواش    الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23772اسالم على احمد ابوحبسه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  212

بملك /على احمد على-الـتأشير:   ، زاويه رازين م منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23723اجر فرد ،  سبق قيده برقم    الشحات فتحى عبدالرسول عبدالله ، ت -  213

بملك / عمرو السيد عبدالهادى خليل -مركز السادات  -وصف الـتأشير:   ، االخماس    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23774كريم سامى احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

ـتأشير:   ، بهواش بملك /سناء محمد ملشال   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23771عاطف علوانى ابوالحديد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

بملك / محمد علوانى ابو الحديد احمد -مركز منوف  -وصف الـتأشير:   ، غمرين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23421، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد العشرى محمد مطاوع  -  216

بملك /عالء عشرى محمد مطاوع-الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح /كفر بالمشط م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23773مريم باسيلى عبد النور باسيلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

  الـتأشير:   ، زاويه رازين بملك/عبد المعطى محمد فوده

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23314غاليه معوض محمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

منوف -غمرين مركز -الـتأشير:   ، تم تعديل المالك ليصبح بملك /حسين عبدالعزيز محمد ابوطالس   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23721سامى محمد على رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

شارع البطحه بملك /اشرف فوزى محمد سمينه-الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  37722مروه سيد احمد عبد المحسن حسام الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

شارع االربعين بملك /رجب محمد اسماعيل-العنوان , وصف الـتأشير:   ، سرس الليان    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23772زيدان عبدالسالم زيدان ابوزينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

بملك /ياسمين مصطفى محمد خليل-نوف وصف الـتأشير:   ، زاويه رازين م م   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23773مها محمد حلمى ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

شارع الكنيسه بملك /اشرف محمد شبل احمد السواق-الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23722د ،  سبق قيده برقم    فتحيه سيد احمد مصطفى سيد احمد ، تاجر فر -  223

حمدبملك /فتحيه سيد احمد مصطفى سيد ا-الطريق االقليمى المنطقه الصناعيه الرابعه  22قطعه -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان  21211223وفي تاريخ  22237تامر عبدالعزيز مبروك عبدالحميد بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

بملك /محمد فتحى حسن-محور خدمات الحى الثانى المنطقه الرابعه  132قطعه رقم -, وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23421محمد العشرى محمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

بملك /هناء العشرى محمد-شير:   ، تم تعديل ليصبح كفربالمشط م منوف الـتأ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23421محمد العشرى محمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

شاط مزرعه رى محمد مطاوع بغرض نبملك /عالء عش-الـتأشير:   ، تم تعديل المحل الرئيسى االخر ليصبح كفر بالمشط م منوف 

منوف وتم الغاؤه لالستغناء عنه نهائيا23421دواجن والمقيد برقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23223احمد سمير فرج مدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

بملك / صفاء على محمد التلوانى -مول البنوك المنطقة الخامسة  22 -الـتأشير:   ، السادات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23777سعيد احمد محمد بحيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

بملك / شبل محمد محمود -م . منوف  -الـتأشير:   ، كفر السنابسة    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23721قيده برقم    تامر اسماعيل عبد العزيز نصر ، تاجر فرد ،  سبق  -  229

شارع الرحمه بملك/احمد مصطفى احمد 32-وصف الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23727ايمان المهدى محمد الكردى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

منوف بملك / محسنه احمد عبدالمحسن -الـتأشير:   ، جزى مركز    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23771صباح محمد عبدالجواد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

بملك /عدليه عبدالمعطى عبدالجيد-الـتأشير:   ، صنصفط م منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23722عزمى رمضان احمد ابوبكر ابوحسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  232

احمد عبدالغنى بملك /احمد جابر السيد-وصف الـتأشير:   ، زاويه رازين م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  23722منال سعد محمد رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

بملك /اسالم سعيد اسماعيل-سكه العماره -الـتأشير:   ، سرس الليان    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222تاريخ  وفي 23723احمد عبدالحكيم محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

محمد عادل محمود زهران-سكه العماره -الـتأشير:   ، سرس الليان    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  23727عبير الرفاعى ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

ة ر االول علوى بالعقار المقام على القطعة برقم بدون بالمحور المركزى بجوار حديقبالدو 42محل رقم  -الـتأشير:   ، السادات 

بملك / عبير الرفاعى ابراهيم ابراهيم -التراث    

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  23721انطونيوس عصام عيسى سعدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

بملك /عصام عيسى سعدالله-الخطاطبه -ت وصف الـتأشير:   ، السادا   

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  23722على عبد الموجود عبد المجيد دراز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  237

  وصف الـتأشير:   ، دمليج بملك /عبد الموجود عبد المجيد دراز

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  22111ده برقم    شريف حسن حسن شريف ، تاجر فرد ،  سبق قي -  238

محور الصناعيه السابعه بملك / عبد الله حسن داود وشركاه 132قطعه رقم  -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222خ وفي تاري 3313جاد الله عابدين جاد الله هارون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  239

  الـتأشير:   ، تم تعديل المالك ليصبح /صصفط م/منوف بملك/مها محمد انور عبد الحفيظ

تم تعديل العنوان  21211222وفي تاريخ  23724فداء الدين ابو جباره عبد الشفيع يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

محور خدمات الحى الثانى بملك/طلبه السيد طلبه سعد 3قطعه رقم  7ات محل رقم , وصف الـتأشير:   ، الساد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  23723مرفت عماد فتحى الرقباوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

بملك /محمد عبدالعزيز شديد-الـتأشير:   ، سنجرج م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  23721لسيد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مجدي فتحي ا -  242

زاويه رازين بملك/ ناديه فتح الله ترك -الـتأشير:   ، منوف    

ف تم تعديل العنوان , وص 21211222وفي تاريخ  23722صبحى سعد ابراهيم الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

شارع الجمهوريه بملك/ابراهيم سعد ابراهيم الخولى-الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  13222محمود على عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

منوف 13222بنشاط توريدات وقيدبرقم -طىبملك /عادل محمد عبدالعا -م . السادات  -الـتأشير:   ، له محل رئيسى كفرداود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  13222محمود على عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

بملك /محمد عبدالعليم محمود-الـتأشير:   ، كفرداود م السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  13222،  سبق قيده برقم     محمود على عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد -  246

شبيه ( له محل رئيسى اخر بناحيه كفرداود مفارق التحرير بملك /ايمن صالح خالف بنشاط تصنيع بالتات خ2الـتأشير:   ، )

منوف 13222وقيدبرقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  13222قيده برقم     محمود على عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق -  247

يع بالتات له محل رئيسى اخر بناحيه كوم حماده مركز البريجات بملك /محمود على ابراهيم ابوالعنين بنشاط تصن-3الـتأشير:   ،  

 خشبيه

تم تعديل العنوان , وصف  21211222اريخ وفي ت 23722على مبروك على المرلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

  الـتأشير:   ، زاويه رازين بملك/عبد المنعم عبد الهادى عبد العال

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  13222محمود على عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

نيع بالتات بملك /محمد عبدالعليم محمود بغرض نشاط تص-يه كفرداود م السادات الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناح

2121/ 2/ 22منوف بتاريخ  13222خشبيه وقيدبرقم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23217ابراهيم جابر مسعد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

بملك / رزق حلمى السيد ابو زهره -رع الفقى شا -الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23722على عبدالعاطى على عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

السادات بملك / حسن اسماعيل ابراهيم صقر -الـتأشير:   ، كفر داود مركز    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23213فرد ،  سبق قيده برقم     ابراهيم مصطفى زكى حافظ ، تاجر -  252

 الـتأشير:   ، كفر السنابسه بملك/فرج محمد غريب

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  23722عبد الحميد محمد عبد الحميد قايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

بملك / امير عبد المنعم محمد -كفر داود  -ات وصف الـتأشير:   ، الساد  

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23212عمرو جابر سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

بملك / جابر سليمان جابر داود -م . منوف  -الـتأشير:   ، برهيم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  17332سبق قيده برقم      فريد شوقى  سعيد بيومى ، تاجر فرد ، -  255

بملك / حسام دسوقى عبدالمجيد 122الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح منوف شارع شلبى برج شلبى شقة    

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  23727احمد عبدالغني عباس محمد عطوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

كفر داود الجديده بملك اسالم سعيد البقلي -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23211على توفيق على جمعة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  257

بملك / على احمد على احمد -مول مصر  -بو بكر الصديق شارع ا -الدور الثالث  - 212عقار رقم أ  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23722محمود حمد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

المنطقه العاشره بملك / احمد عبد الغني عباس -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23213احمد عبدالحميد محمد القاصد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

بملك / ورثة مصطفى محمد نوير  -شارع احمد عرابى البحرى  -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  11324محمود جمعه عمران محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  260

  الـتأشير:   ، تم تعديل اسم المالك ليصبح برهيم بملك/عاليه صديق حسانين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  23212حنان عبدالمرضى السيد ابوعاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

بملك / محمد فوزى احمد حسن -تحويلة الجديدة طريق ال -وصف الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  23723عاشور السيد مجاهد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  262

هد يوسفبملك عاشور السيد مجا 32أ المنطقه  2بالدور االرضي مول قرطبه قطعه رقم  27محل رقم  -الـتأشير:   ، السادات   

تم تعديل العنوان  21211227وفي تاريخ  23212مريم عبدالرحيم عوض حسن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  263

السادات بملك / احمد عثمان عبدالعليم -, وصف الـتأشير:   ، كفر داود مركز    

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  32112محمد مصطفى محمود على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

بملك / هشام مسعد حسين 32وصف الـتأشير:   ، السادات سوق المنطقة الثالثة رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  23214احمد على ابراهيم صديق امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  265

المنطقه الثانيه بملك/على ابراهيم صديق امبابى 123عماره  2شقه -وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23212محمد عبدالصبور قنديل الحجرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

بملك /محمدى مبروك خفاجه-وصف الـتأشير:   ، صنصفط م منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23221محمد مشعل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد عبدالمنعم محمد -  267

منوف بملك / وفاء سالم عبدالعاطى سالم -وصف الـتأشير:   ، جزى مركز    

صف تم تعديل العنوان , و 21211231وفي تاريخ  23712سامح مهدى سعد الملط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  268

بملك / محمود احمد محمود -شارع نادى الثقافة  -طريق برهيم   -الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23212محمد مختار محمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

بملك /صفاء نوح على-م منوف -الـتأشير:   ، زاويه رازين   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23212حمدى حامد هارون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد  -  270

بملك / هناء احمد ذكى العشماوى -م . منوف  -الـتأشير:   ، عزبة الكنيسه    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  23224محمود مسعد عبدالستار كمال عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  271

بملك /محمد عبدالوهاب العزب234المنطقه السادسه قطعه رقم -العنوان , وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23213احمد سمير محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

/سمير محمد خليل خليل بملك-الـتأشير:   ، فيشا الكبرى  م منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23212عائشة محمد عبدالسيد المالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

بملك / شفيق احمد عثمان -مركزمنوف  -الـتأشير:   ، برهيم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23212طارق محمود السيد المتولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

مجمع الصناعات الصغيره بملك /حسن عبدالفتاح حسن عفيفى 12عنبر  224المنطقه الرابعه وحده رقم -الـتأشير:   ، السادات    

نوان , وصف تم تعديل الع 21211231وفي تاريخ  23211سماح انور محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

بملك /عبدربه نجاح عبدربه عمار-الـتأشير:   ، جزى م منوف    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23222عبدالغنى صالح عبدالغنى الفيشاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

منوف بملك / جمال احمد عبدالمؤمن -وصف الـتأشير:   ، جزى مركز    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211231وفي تاريخ  2124بدر محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد  -  277

، تم تعديل المالك ليصبح بملك /شريف محمد شاهين بناحيه منوف ش بورسعيد القبلى     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  12312121وفي تاريخ  23211مختار يحي ماهر عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  278

زاويه رازين بملك / صبحي شوقي ابراهيم -الـتأشير:   ، منوف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23214محمد حامد محمود ابوليله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

عطىبملك /غنيم عبدالله عبدالم-م السادات -الـتأشير:   ، االخماس    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23223محمد محمود لطفى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

بملك / شيماء محمد السيد -شارع جمال عبدالناصر المنطقة الرابعة  - 322قطعة  2وحدة  -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211231وفي تاريخ  24312،  سبق قيده برقم    رشا سيد سليم عمر ، تاجر فرد  -  281

بملك / سعيد فتح الله  -محور خدمات الحى االول  -(  2( محل رقم )  12قطعه رقم )  -، تم تعديل العنوان ليصبح السادات  

  عبدالعزيز حمزة

تم تعديل العنوان  21211231وفي تاريخ  23213رد ،  سبق قيده برقم    حسين عبدالوهاب محمد قناوى القصبى ، تاجر ف -  282

مول السالم الحى االول بملك /سامى فراج محمد فراج-, وصف الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23221محمد سعيد سعد بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

بملك /سعيد سعد بركات-ر:   ، كفرفيشا م منوف الـتأشي   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23234معتز عبد الرحمن يوسف الباجوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  284

ق الشبراوينموذج ب بمجمع الصناعات الصغيره المطورين بملك / محمود ابراهيم عبد الح 43وصف الـتأشير:   ، السادات ق    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23222اشرف محمد حسانين عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

  وصف الـتأشير:   ، سرس الليان شارع بورسعيد بملك / سماح صبرى ابراهيم الحداد

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23222رقم    اسماعيل احمد اسماعيل الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  286

  وصف الـتأشير:   ، منوف شارع احمد عرابى بملك / محمد احمد اسماعيل الجوهرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23227والء محمد وهبه طير البر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

مسجد التقوى بملك /احمد صالح الشعارش  -الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23233زكى ابراهيم زكى مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  288

الصناعيه السابعه بملك /يوسف ياسر محمد مخلوف 22قطعه -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  23231ياسمين فارس نعمان عبدالصبور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

السكنيه الرابعه بملك / فرج احمد فرج محمود11نموذج  132عمارة  1وصف الـتأشير:   ، السادات شقة رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  13323برقم     محمد خالد سالم الجز ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  290

شارع فاروق التالوى بملك/ساميه عبد الوهاب على خليل-الـتأشير:   ، منوف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23233السيد احمد السيد امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

الصناعيه السابعه بملك / احمد محمود احمد الكيالني 242قطعه  الـتأشير:   ، السادات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23231وليد كرم اسماعيل درغام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  292

بملك /احمد محمد الشامى-الـتأشير:   ، زاويه رازين م منوف    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  23232ن محمد فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزالدين محمد عالء الدي -  293

بملك /مرفت محمود حسن31العنوان , وصف الـتأشير:   ، السادات محور خدمات الحى الثانى عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23722سالمه محمد معوض الشهالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  294

منوف بملك / صبرى منصور الفرماوى -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح تتا مركز    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  13323محمد خالد سالم الجز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

بيدات وبذور فاروق التالوى بملك/ساميه عبد الوهاب على خليل بغرض بيع م شارع-الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحيه منوف 

منوف 13323وقيد برقم تابع  2221واسمده اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23223محمود محمد محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  296

بملك / محمد محمود محمد الخولى-اعلى السوق التجارى  المنطقه الرابعه - 22وحده -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23222ماركو منير زكرى حكيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  297

منير زكرى حكيم الدور الثانى علوى بملك /مينا 313محل رقم -مول سفن ستارز -الـتأشير:   ، السادات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  23232احمد محسن محمد ضبش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

ش الرحمه بملك /نهى محسن محمد ضبش-الـتأشير:   ، منوف   


