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 حداده سوست وسمكره ، بجهة : شلشلمون ملك صبرى عبدالغفار حسين
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عن  121821برقم  21211211، قيد فى  111110111سمر هشام عبدالعزيز عبدالحميد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39
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عن تربية  121813برقم  21211218فى  ، قيد 1111110111كريستين عاطف مكسى اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42
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عن  121211برقم  21211212، قيد فى  011110111خالد عثمان الشبراوى حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44
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111841د برقم وقي 2111/2/22واغلق فى   
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ش جمال عبدالناصر /القوميه /الزقازيق ثان  ملك ابراهيم محمد سعيد السيد 10داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة :   

عن  121044برقم  21211211، قيد فى  2111110111عالء السيد مصطفى ابراهيم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ى ، بجهة : السعديه ملك السيد مصطفى ابراهيمحظيره مواش  

عن مكتب مقاوالت  121042برقم  21211211، قيد فى  111110111اشرف سليم حسن خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

مركز مشتول السوق بملك سليم حسن خليل -عمومية ، بجهة : دهمشا   

عن مكتب  121021برقم  21211211، قيد فى  111110111ماله ،   سمر احمد خيرى امين على  ، تاجر فرد ، رأس -  57

الزقازيق ملك خالد عثمان المحالوى-تأجير بوفيهات ، بجهة : ش الحناوى النحال    

عن مكتب  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111ابراهيم عبدالسالم محمود يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

بملك زينب سعد محمد -عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : الجعفرية توريدات عمومية   

عن  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111هيثم نجيب محمد محمد شمس الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

حمد شمس الدينبملك نجيب محمد م -ش الشهيد مصطفى ابو العال  12تعبئة مواد غذائية ، بجهة :   

عن صيدلية بشرية ،  121811برقم  21211218، قيد فى  211110111صيدلية د/ زياد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

ابوحماد بملك على محمد احمد على عبدالله-بجهة : القطاوية   

عن مكتب  121844برقم  12182121، قيد فى  01110111حسن اسماعيل محمود صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ابوحماد بملك محمد ماهر نصار-رحالت داخلية ونقل عمال)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : تل مفتاح   

عن ادوات  121881برقم  21211218، قيد فى  111110111فرج احمد ابراهيم احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ملك/ عبدالعزيز ابراهيم احمدصحية ، بجهة : ش العروبة القلعة   

عن مكتب  121811برقم  21211212، قيد فى  01110111فاطمة عبدالسالم عبدالجواد خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 رحالت داخلية و نقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : كفر ميت سهيل ملك/ السيد مصطفى جاد

عن  121802برقم  21211218، قيد فى  111110111احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد فهمى عبداللطيف سيد -  64

بملك السيد احمد محمد الجمل -تجارة المالبس الجاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : ش جمال الدق   

عن معكل  121811قم بر 21211218، قيد فى  111110111احمد محمد فرحان محمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

بملك فرحان محمد عامر -انتاج وتعبئة وتغليف مواد غذائية ، بجهة : انشاص الرمل   



 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 مواشى حالبه ،  121811برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد خالد محمد خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بجهة : سعود البحريه بملك خالد محمد خالد

عن مكتب  121221برقم  21211212، قيد فى  01110111ليمان غريب حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشدى س -  67

ام رماد بملك رضا سليمان غريب -رحالت داخليه ونقل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : عزبه االنعام  

عن  121211برقم  21211211قيد فى ،  311110111محمود عبدالبديع سليمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

قسم الزقازيق بحرى بملك عبدالسيد على سليمان -ش عطيه متفرع من ش رمضان  0مقاوالت عامه ، بجهة :   

عن مكتب رحالت  121232برقم  21211212، قيد فى  01110111احمد عبدالله محمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

بملك ضحى محمد امين -حالت السياحية ، بجهة : كفر اباظة داخلية ونقل عمال عدا الر  

عن ورشه  121211برقم  21211211، قيد فى  211110111اشرف على محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

بساتين االسماعيليه ملك سالم عبدالحميد محمود حسن -لحام وتشكيل معادن ، بجهة : عزبه الفؤاديه  

عن بقاله  121281برقم  21211211، قيد فى  201110111حمد سليمان اسماعيل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  71

بملك هشام محمد محمد سالمه -منية المكرم  -وتموين ، بجهة : ش الجالء   

ن حظيرة مواشى ، ع 121422برقم  21211214، قيد فى  011110111احمد محمد سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 بجهة : بير عمارة مركز بلبيس ملك محمد سعد على اسماعيل

عن تجارة  121412برقم  21211210، قيد فى  111110111السيد سعيد عبدالمعطى مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 حبوب ، بجهة : المعظمية ملك/ منصور احمد السيد

عن تربية  121012برقم  21211211، قيد فى  2011110111فرد ، رأس ماله ،  عزيزه صبرى دياب غانم  ، تاجر  -  74

 مواشى حالبه ، بجهة : بنى عامر مركز الزقازيق ملك احمد ابراهيم محمود ابو زيد

عن مقاوالت عامه  121423برقم  21211211، قيد فى  011110111امين سليمان السيد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

ريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : ميدان الطياة بملك حامد الويفى سليموتو  

عن ورشة  121011برقم  21211211، قيد فى  111110111رومانى منير عبدالمسيح سيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

ك سامح مصطفى علىبمل -النعامنه  -نجارة موبيليا ، بجهة : كفر اسعد منصور   

عن مكتب  121011برقم  21211211، قيد فى  111110111ابراهيم منصور سالمه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

المستشار بملك عبدالرحمن محمد علون -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ش يوسف رجب عبادة   

عن  121022برقم  21211211، قيد فى  2011110111سماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمر اسماعيل عبداللطيف ا -  78

 معلف مواشى حالبة ، بجهة : طويحر ملك/ عماد عبدالرؤف عبدالنبى

عن خدمات محمول  121034برقم  21211211، قيد فى  01110111احمد السيد ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

فاقوس ملك محمد عبدالرحمن عبدالجواد-لسماعنه ، بجهة : ا  

عن  121421برقم  21211211، قيد فى  1111110111محمد فتحى حامد عبدالجواد ابوالخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 مكتب مقاوالت ، بجهة : شيبة قش / بملك فتحى حامد عبدالجواد

عن بقاله ، بجهة  121022برقم  21211211، قيد فى  011110111س ماله ،  احمد محمد عبدالله محمد  ، تاجر فرد ، رأ -  81

بملك محمد عبدالله محمد -الصالحية  3:   

عن توريدات عامه  121081برقم  21211211، قيد فى  111110111السيد عطية احمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

بملك مهنى عطية احمد -عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : المناجاة الكبرى   
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 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن معلف  121041برقم  21211211، قيد فى  1011111111عربى سعدالدين محمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

بملك سعدالدين محمد عطية -مواشى وتسمين ، بجهة : بحطيط   

عن اجهزة  121001برقم  21211211، قيد فى  1111110111احمد عبدالعال محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

ية بجهة : كان له محل بناحية ش القطاع / صان الحجر /ادوات منزل كهربائية وادوات منزلية عدا الكمبيوتر والحاسب االلى ،

2111/2/4واغلق فى  2114/12/21واجهزة كهربائية / افتتح فى   

عن اجهزة  121001برقم  21211211، قيد فى  1111110111احمد عبدالعال محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

عبدالعال  بملك -صان الحجر  -وتر والحاسب االلى ، بجهة : ش القطاع / صان الحجر القبلية كهربائية وادوات منزلية عدا الكمبي

 محمد احمد

عن محل ادوات  121003برقم  21211211، قيد فى  411110111نصره محمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 كهربائية ومنزلية ، بجهة : تلبانة بملك رمضان عبدالله محمد

عن محل مالبس  121024برقم  21211211، قيد فى  111110111محمدمحمود سالمه شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

بلبيس ملك محمود السيد احمد محمد-ش جمال الدق  1عدا المالبس العسكريه ، بجهة :   

عن تجارة  121113برقم  21211211فى  ، قيد 011110111هناء محمد الشحات على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

بملك محمد ابراهيم محمد -كاوتش ، بجهة : المعظمية   

عن مكتب  121021برقم  21211211، قيد فى  111110111احمد محمد يوسف خيرالدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 مقاوالت ، بجهة : الصيرافية ملك/ جيهان عدالفتاح عبدالدايم احمد

عن توريدات  121814برقم  21211211، قيد فى  011110111صطفى محمد حنفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  90

 خامات معمار ، بجهة : الغار مركز الزقازيق ملك السيد محمد السيد محمد

عن مكتب  112282قم بر 21211211، قيد فى  111110111عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

دشبرا النخله مركز بلبيس ملك السيد عبدالحميد محم-ش المعهد الدينى  2رحالت داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : شقه   

عن مكتب  112282برقم  21211211، قيد فى  111110111عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

ه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : له مكتب مستحضرات طبيه بناحية شبرا النخلهرحالت داخلي  

عن  121841برقم  21211218، قيد فى  2111110111ياسين عبدالعزيز ياسين عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

العزيزابوحماد بملك عمرو عبدالعزيز ياسين عبد-معلف مواشى حالبة ، بجهة : الجعفرية   

عن مكتب  121831برقم  21211218، قيد فى  111110111سلوى محمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

بملك محمد السيد ابراهيم -مقاوالت ، بجهة : كفر ابو نجم   

عن مخبز  121841برقم  21211218، قيد فى  211110111محمد الشبراوى فرج حمودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

م ابو عمر بملك عبدالمنعم السيد خليل -سياحى ، بجهة : بجوار مجلس المدينة   

عن مكتب  121441برقم  21211214، قيد فى  01110111محمد صالح على حسين داؤد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

بملك صالح على حسين -مقاوالت ، بجهة : كفر العزازى   

عن مكتب  121418برقم  21211210، قيد فى  111110111رازق على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد عبدال -  97

الزقازيق بملك مصطفى عبدالحميد محمد-القومية -تسويق عقارى ، بجهة : شارع نبيل من شارع الغشام   

عن بيع و  121411برقم  11211212، قيد فى  011110111ابراهيم السيد شعبان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 شراء و تأجيرسيارات ، بجهة : المسلمية صان الحجر ملك/ السيد شعبان ابراهيم شعبان
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 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن مواشى  121421برقم  21211210، قيد فى  011110111شهاب نصر منصور نصر الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

عمر بملك نصر منصور نصر الله م ابو -الجزيرة  -حالبة ، بجهة : منشاة ابو عمر   

عن مكتب  121088برقم  21211211، قيد فى  111110111السيد حسنين محمد حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

بملك محمد محمد قاسم مصطفى -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الحلمية   

عن  121082برقم  21211211، قيد فى  111110111اصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكريا عبدالقادر عبدالرحيم ن -  101

بملك عبدالقادر عبدالرحيم ناصر -مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : النعامنه   

عن مكتب  121118برقم  12121121، قيد فى  111110111عماد سعيد شحاته حسن اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 رحالت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الجوسق بملك سعيد شحاته حسنى

عن تجارة  121002برقم  21211211، قيد فى  01110111على فرح عبدالرحمن فرح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

مركز ابو حماد ملك صالح الدين عطيه سليماناعالف جمله وقطاعى ، بجهة : ش الوحده االسديه   

عن معلف لتربية  121013برقم  21211211، قيد فى  1111110111محمد سيد بيومى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 المواشى الحالبه ، بجهة : بنى هالل ملك فاطمه عبدالعاطى محمد

عن تجارة  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111ه ،  محمد عبسى محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  105

بملك عبسى محمد محمد عبسى -كاوتش ، بجهة : القلعة   

عن  121832برقم  21211218، قيد فى  011110111احمد عبدالسميع احمد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

د عبدالسميعمقاوالت كهرباء ، بجهة : طاروط ملك عبدالسميع احم  

عن توريد  132411برقم  21211211، قيد فى  211110111انعام محمد حسن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

 مستلزمات طبيه ، بجهة : ش الشهيد هاشم الرفاعى انشاص الرمل مركز بلبيس ملك هيثم حسن حسن على

عن توريد  132411برقم  21211211، قيد فى  211110111انعام محمد حسن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

 مستلزمات طبيه ، بجهة : له محل تجارة وتوريد كيماويات بناحية انشاص الرمل م بلبيس

عن  121804برقم  21211218، قيد فى  011110111سماح بدران محمد عوض بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

الحسينية بملك قطب احمد ابراهيم شريف-اكتوبر  1بقالــة ، بجهة :   

عن  121804برقم  21211218، قيد فى  011110111سماح بدران محمد عوض بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

ة اكتوبر امام مجلس المدين1عن نشاط بقالة بناحية بندر الحسينية  2110/3/11فى  143111بقالــة ، بجهة : كان لها محل برقم قيد 

18210بأمر محو  2111/1/1بملك سليم يوسف عبدالمعاطى وتم االستغناء عنه بتاريخ   

 121801برقم  21211218، قيد فى  111110111طارق عبدالفتاح محمد طلعت مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

محمد على بملك عزة السيد عبدالكريم -ميت حمل  -عن ثالجة تعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية ، بجهة : امام مسجد االيمان   

 121801برقم  21211218، قيد فى  111110111طفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق عبدالفتاح محمد طلعت مص -  112

 2112/1/31ى بلبيس / بقاله / افتتح ف -عن ثالجة تعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية ، بجهة : كان له محل بناحية ميت حمل 

110042برقم قيد  - 2111/1/21واغلق فى   

 124814برقم  21211218، قيد فى  21111110111لشرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام عواد سيد احمد محمد ا -  113

بملك السيد عطا الله قنديل -عن تجارة حديد والخوردة وتوريدات عمومية ، بجهة : العزيزية   

 124814برقم  21211218، قيد فى  21111110111حسام عواد سيد احمد محمد الشرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 -لبانى ملك نوال مصطفى جودة الت -عن تجارة حديد والخوردة وتوريدات عمومية ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / العزيزية 

 منيا القمح بنشاط /  مكتب تجارة وتوريد السيارات



 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 مكتب  121234برقم  11212212، قيد فى  01110111ضياء صابر خليل محمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

زمة من متعهد استئجار اراض من الدولة بغرض اعادة تاجيرها للغير بنظام سوق اليوم الواحد بعد الحصول على التراخيص الال

بملك وائل احمد خليل -الدولة ، بجهة : العصلوجى   

عن محل  121213برقم  21211211يد فى ، ق 211110111عالء فتحى محمد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

مشتول السوق بملك محمد فتحى محمد عبدالفتاح -كاوتش وبطاريات ، بجهة : الخشة   

عن محل  121213برقم  21211211، قيد فى  211110111عالء فتحى محمد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

مشطوب 2110/1/10فى  823142كاوتش وبطاريات ، بجهة : كان له محل برقم   

عن حظيرة  121112برقم  21211223، قيد فى  1111110111حسام ابراهيم السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

بملك اسماء غريب فتحى موسى -مواشى ، بجهة : ش الحرية   

عن مكتب  121431برقم  21211214فى  ، قيد 111110111ريهام صالح عبدالحميد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 رحالت داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : الغفاريه مركز مشتول السوق ملك وليد جمعه جمعه

عن مصنع  121401برقم  21211214، قيد فى  121110111عصام سعيد عوض محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

محمد سليمان بملك سعد -ورق ، بجهة : ش المظلوم   

عن بقاله  121424برقم  21211214، قيد فى  011110111رحاب حسن حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 تموينية ، بجهة : شبرا السالم ملك/ عبدالعزيز محمد طنطاوى محمد

عن تجارة و  121442برقم  14212112، قيد فى  111110111مهدى محمد عبدالله مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 نقل المخلفات ، بجهة : سراج الدين ملك/ محمد عبدالله مهدى خطاب

عن مكتب  121018برقم  21211211، قيد فى  01110111حمدى محمد محمد خليل عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

بملك محمد محمد خليل -مقاوالت عامه ، بجهة : كفر العزازى   

عن بقاله ،  121422برقم  21211210، قيد فى  111110111نور عطية حسن جاب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  124

م ابو عمر بملك عطية حسن جاب الله -بجهة : الفرحاتية   

عن مكتب  121011برقم  21211211، قيد فى  111110111عايدة قطب احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

ت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الهيصمية بملك رشاد السيد محمدرحال  

عن بيع سيارات  121018برقم  21211211، قيد فى  121110111طالب محمد سالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 وقطع غيار سيارات ، بجهة : القطاوية بملك محمد سالم احمد

عن صيانة  121811برقم  21211211، قيد فى  11110111ل محمد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل كما -  127

 الكترونيات ، بجهة : كفر محمد جاويش مركز الزقازيق ملك كمال محمد يوسف

ع عن بي 132088برقم  21211211، قيد فى  21110111سهير عبدالقادر احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 منتجات البان وعصائر ، بجهة : ش الجيش مركز ابو حماد ملك عبدالله محمد محمد عبداللطيف

عن بيع  132088برقم  21211211، قيد فى  21110111سهير عبدالقادر احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

ابو حماد-اد منتجات البان وعصائر ، بجهة : له محل بيع البان بناحية ش الشيخ ابو حم  

عن بقالـة  121848برقم  21211218، قيد فى  201110111السيده عبدالحميد توفيق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 تموينيـة ، بجهة : الزهراء بملك صبحى صالح على

عن سوبر  121823برقم  22121121، قيد فى  111110111ابراهيم محمد عبدالكريم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ماركت ، بجهة : شارع االنتاج  اسفل الضرائب العقاريه ملك حسن سعيد حسن جمعه



 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

عن  121842برقم  21211218، قيد فى  111110111امنيه شوقى محمد الشوادفى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

مبقاله ، بجهة : ابوسلطان االسديه ملك اشرف محمود عبدالحلي  

عن  121821برقم  21211218، قيد فى  1111110111احمد صالح عبدالعظيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

بملك صالح عبدالعظيم محمد -مقاوالت ، بجهة : كفر العزازى   

عن لف  112180برقم  21211218، قيد فى  111110111محمد خميس عبدالمجيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 -لشرق قصاصين ا -المحركات الكهربائية وتصميم لوحات الكنترول عدا االلكترونيات والحاسب االلى ، بجهة : طريق المطار 

 بملك خميس عبدالحميد محمد

عن خلط وتعبئة  121218برقم  21211212، قيد فى  111110111حمدى محمود محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

بملك عبدالصبور عبدالله محمد سليمان -بجوار الوحده المحلية  -منظفات يدويا ، بجهة : سعود القبلية وبيع   

عن تصنيع  121811برقم  21211212، قيد فى  01110111هبه السيد عبدالله منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

دالحميدبملك السيد احمد عب -فايد خطاب  -اعالف ، بجهة : عزبة زكى   

عن تعبئة  113218برقم  21211212، قيد فى  111110111كرم على عبدالغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

ئة الصالحية الجديدة بموجب محضر تسليم معتمد من الهي -معدلة بالمنطقة الصناعية الثانية  34خضار ، بجهة : القطعة رقم 

الحية الجديدةالمجتمعات العمرانية الجديدة بالص  

عن تعبئة  113218برقم  21211212، قيد فى  111110111كرم على عبدالغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

صدير خضار ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / كفر ابراش مركز مشتول السوق ملك احمد السيد عبدالعزيز بنشاط /   ت

والتغليف عدا توريد العماله والحاسب االلىوتوريد مواد الغذائيه والتعبئه   

عن حظيرة  121241برقم  21211212، قيد فى  011110111اسالم جمال موسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

مركز صان الحجر بملك صالحة جمال موسى محمد -مواشى حالبة ، بجهة : صان البحرية   

عن اكسسوار  121820برقم  21211212، قيد فى  01110111محمد على عبدالهادى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

بملك عالء على عبدالهادى على -سيارات ، بجهة : السعدية   

عن مكتب  121211برقم  21211211، قيد فى  111110111مجدى عبدالغنى محمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

شرويده بملك محمد مجدى عبدالغنى محمد -عزبه الصعايده  1سيارات نقل داخلى ، بجهة :   

عن ادوات  122113برقم  21211228، قيد فى  011110111عادل صالح محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

بملك امانى عبدالحميد عيسى -كهربائية ، بجهة : كوبرى بحر البقر   

عن  121420برقم  21211214، قيد فى  1111110111حسنى محمد على عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ادوات كهربائيه ، بجهة : طريق المحافظه بجوار محطة ابو خليل  مركز الصالحيه الجديده ملك ايات كمال السيد

عن  121411برقم  21211210، قيد فى  011110111،   عبدالسالم محمود حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  144

الحسينيه ملك محمود حسن ابراهيم-مواشى حالبه ، بجهة : الحجازيه    

عن مكتب  121011برقم  21211211، قيد فى  111110111رانده شعبان نبوى منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

: انشاص الرمل ملك ثابت محمد حسينرحالت داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة   

عن مكتب  121421برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد احمد محمد صابر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

ض السلطان عويس بجوار مساكن الشيخ عمر كفر ابراهيم  8رحالت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : 

مد محمد صابر محمدبملك اح  

عن مكتب  121410برقم  21211211، قيد فى  111110111هدى احمد عبدالحميد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

بملك رضا عبدالقادر عبدالحميد عبدالقادر -رحالت ونقل عمال داخلى عدا الرحالت السياحية ، بجهة : المالك   



 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 مواشى  121011برقم  21211211، قيد فى  111110111اهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى ابراهيم شعبان ابر -  148

 حالبة ، بجهة : صان القبلية مركز صان الحجرملك/ السيد شعبان ابراهيم

عن مكتب  121412برقم  21211211، قيد فى  01110111احمد نبوى احمد احمد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 -الحسينية  -ش النجار من ش المعهد الدينى  3دات ومقاوالت عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : توري

 بملك احمد عبدالله محمود

عن  121031برقم  21211211، قيد فى  211110111محمد ابوالفتوح محمد سالم غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

وات سباكه وصحى ، بجهة : حفنا ملك ابوالفتوح محمد سالمتجاره وتوزيع اد  

عن مكتب  121081برقم  21211211، قيد فى  111110111شرين حسانين عبدالباسط محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 رحالت ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ش السوق / م مشتول السوق بملك عماد عطية محمد محمد

عن  121032برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد رضا محمد حسين البحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

بملك محمد رضا احمد محمد سياج -معلف مواشى ، بجهة : المسيد   

عن  121022قم بر 21211211، قيد فى  111110111ابراهيم محمد السيد احمد المتعب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 تجارة احذيه ، بجهة : ش بور سعيد ملك احمد ابراهيم المتعب

عن تجارة  121011برقم  21211211، قيد فى  111110111رنده محمود ابراهيم برعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

برعى الزقازيق ثان بملك محمود ابراهيم-المساكن التعاونية -حبوب ، بجهة : ش عمر بن الخطاب   

عن مالبس  121008برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد محمدعطيه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 جاهزه عدا العسكريه ، بجهة : االسديه مركز ابو حماد ملك احمد محمد عطيه محمد

عن بقاله  121122برقم  21211211 ، قيد فى 201110111داليا يسرى عبدالله محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

بملك هشام مراد محمد عبدالله -تموينية ، بجهة : شوبك بسطة   

عن  121118برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد عبدالمجيد محمود عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 مكتب مقاوالت عامة ، بجهة : العباسة ملك/ احمد محمد ادريس

عن اعمال  121112برقم  21211211، قيد فى  011110111السيد فتحى سليمان عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

القرين ملك زينب على ادريس-الفراشه ، بجهة : الصرايفه   

تاجير  عن 121881برقم  21211218، قيد فى  211110111محمد اسماعيل ابراهيم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 فساتين وبدل ، بجهة : ش عزازى م من ش فاروق بملك سعدية باهر ابراهيم

عن تعبئه  121841برقم  21211218، قيد فى  011110111محمود على احمد على عليان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : شارع ترعه السعديه ملك عبدالحميد اسماعيل بدران

عن مكتب نقل  121212برقم  21211212، قيد فى  201110111نبيل سعد عبدالفتاح نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بضائع ورحالت داخليه ، بجهة : عزبه درويش بيشه عامر بملك نصر محمود نصر سيد احمد

عن كافية ، بجهة  121818برقم  21211212 ، قيد فى 01110111محمود حسين السيد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

بملك سهير السيد اسماعيل -: اول طريق كفر العدوى بجوار مصنع الشيبسى   

عن مواد غذائيه  121224برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد نصر عطيه خشانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

حميده جمال الدين احمدبساتين االسماعيليه بملك  -، بجهة : الهنادى   

عن تجارة  121812برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود على محمود على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

مركز الحسينية بملك ابراهيم على محمود-محاصيل زراعية بالتجزئة ، بجهة : سماكين الغرب   



 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 تعبئة وتغليف  121242برقم  21211211، قيد فى  81110111ماله ،   نبيل محمد عطية محمد  ، تاجر فرد ، رأس -  165

بملك محمد محمد عطية حجاج -مواد غذائية ، بجهة : حى جامع القواس   

عن بقالة و  121228برقم  21211212، قيد فى  1111110111ابراهيم احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

سراج الحسينية ملك/ وجيه محمد السيد متولى تموين ، بجهة : ش ترعة  

عن مكتب  121434برقم  21211214، قيد فى  111110111آيه محمد سعيد محمد الزغبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 رحالت ونقل عمال داخليه عدا السياحيه ، بجهة : كفر ابراش م مشتول السوق ملك محمد سعيد محمد الزغبى

عن محل  121402برقم  21211214، قيد فى  111110111حسن مصطفى العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امير  -  168

بملك محمد شحاته الصابر -احذية ، بجهة : فرسيس   

عن تجارة  121403برقم  21211214، قيد فى  211110111ربيع السيد كمال ابراهيم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

بملك السيد كمال ابراهيم -مواد غذائية ) بقاله( ، بجهة : الروضة   

عن خدمات  102141برقم  12112121، قيد فى  2111110111شادى عبدالنبى توفيق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

ابوحماد بملك السيد على على المغربى-نظافة ، بجهة : كفر الشيخ زكرى   

عن مواد غذائيه  121011برقم  21211211، قيد فى  011110111رضا احمد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ، بجهة : خلوه مسلم ابو حماد ملك احمد محمد ابراهيم

عن مكتب  121012برقم  21211211، قيد فى  01110111احمد عادل عبدالحميد محمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

ادمشتول السوق ملك  عادل عبدالحميد محمد ج-رحالت داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : قشا بجوار المسجد الشرقى   

عن  121480برقم  21211210، قيد فى  1111110111رد ، رأس ماله ،  محمد عبدالقادر محمد حسن  ، تاجر ف -  173

بملك احمد عبدالقادر محمد حسن -مقاوالت عمومية ، بجهة : الكيالنية   

عن بقاله ،  121420برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد مجاهد هالل حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

منشأة الحريرى بملك السيد محمد عبدالقادر -اصين الشرق قص -بجهة : مفارق المطار   

عن مصنع  121410برقم  21211210، قيد فى  2111110111احمد عبدالحليم خليفه مدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 شنط بالستيك ، بجهة : عزبة الساحه /كفر ابراهيم /بلبيس ملك عبدالله السيد محمد سليمان

عن مصنع  121410برقم  21211210، قيد فى  2111110111عبدالحليم خليفه مدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  176

بناحية المحله الكبرى 2111-12-21والغى فى  2112-2-0فى 41311شنط بالستيك ، بجهة : كان له محل تعبئة مواد غذائيه برقم   

عن  121002برقم  21211211، قيد فى  111110111، رأس ماله ،  اسماء محمد موسى متولى الشين  ، تاجر فرد  -  177

 مكتب نقل عمال داخلى عدا النقل والرحالت السياحيه ، بجهة : الغفاريه مركز مشتول السوق ملك محمد امين محمد ابراهيم

عن مكتب  801210برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد سمير محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 مقاوالت عامه وصيانة مسطحات خضراء ، بجهة : السماعنه بجوار الوحدة المحلية بملك انس محمد محمد خليل

عن دش  121081برقم  21211211، قيد فى  2111110111حسام محمد احمد ابراهيم شغلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

هة : الصالحيه القديمه ملك محمد احمد ابراهيموفرز وتجنيب وتصنيع الحاصالت الزراعيه ، بج  

 21211211، قيد فى  211110111مؤسسة ابو السعود للتوكيالت التجارية والتوريدات العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

ك د حنفى بملعن توكيالت تجارية وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : ش سعي 121021برقم 

 صبحى عطية حسن

عن  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111طارق احمد محمد هالل ايوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

بملك رفعت محمد منصور -خردوات ، بجهة : القومية بجوار محل االمير   



 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 حظيرة  121022برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد على الشبراوى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 مواشى ، بجهة : الخطارة الصغرى ملك/ على الشبراوى على ابراهيم

عن  121811برقم  21211211، قيد فى  111110111شريف محمد العيسوى فتحى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

تحى حسنم بلبيس بملك محمد العيسوى ف-( ، بجهة : قرية السالم مكتب لتوريد المحاصيل الزراعية)عدا توريدات الحاسب اآللى  

عن  121218برقم  21211211، قيد فى  2111110111ابراهيم محمود على سليمان نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

انتربية مواشى حالبه ، بجهة : عزبة محمد عبدالحق سماكين الغرب مركز الحسينيه ملك محمود على سليم  

عن مكتب  121841برقم  21211218، قيد فى  111110111وردة سمير الديدامونى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

بملك جالل على بندارى -رحالت ونقل عمال داخلى عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ش الغمرى   

عن مكتب  121841برقم  21211218، قيد فى  111101111وردة سمير الديدامونى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 2111/11/22مكتب االبراهيمية افتتح فى  38201رحالت ونقل عمال داخلى عدا الرحالت السياحية ، بجهة : كان له محل برقم 

االبراهيمة -صفط زريق  -ش الصهريج  -/ رحالت داخلية ونقل عمال  2121/2/13واغلق فى   

عن بيع احذية  121818برقم  21211218، قيد فى  1111110111حمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امير سامى ا -  187

بملك محمد سالم سالمه -الكتيبة  - 3، بجهة : جلفينا   

عن بقاله  121812برقم  21211218، قيد فى  011110111المحالوى لبيع البقالة والمثلجات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

بملك اسامه خليل ابراهيم -مثلجات ، بجهة : ش سوق االثنين و  

عن مكتب  121813برقم  21211212، قيد فى  111110111رمضان السيد سليم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 اطف عبدالحكمالزقازيق بملك ع -الحسينية  -رحالت ونقل عمال داخلى عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ش الشهيد طيار 

 عبدالحفيظ

برقم  21211214، قيد فى  1111110111احمد عبدالرحمن عبدالقادر محمد الدراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

بملك عبدالرحمن عبدالقادر محمد -عن مكتب توريدات طبية ، بجهة : ش االنتاج  121448  

 121482برقم  21211211، قيد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم محمد عبدالحميد احمد عوض الله  ، تا -  191

ش الشرفا القنايات ملك محمد عبدالحميد احمد عوض الله 8عن تعبئة وتوزيع مواد غذائيه ، بجهة :   

 عن 121481برقم  21211211، قيد فى  01110111محمود فتحى عبدالصادق سليم زارع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 مكتب رحالت داخليه ونقل عمال عدا  السياحيه ، بجهة : الصنافين البحريه ملك عواطف محمد المهدىمحمد رمضان

عن مخبز  121041برقم  21211211، قيد فى  211110111محمد بخيت عبدالرحيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

ك محمد رياض محمدشارع ابوشهبه الزقازيق البحرى مل 32طباقى ، بجهة :   

عن تعبئة  121082برقم  21211211، قيد فى  111110111جمال نصر عبدالصادق نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

سنهوت بملك احمد جمال نصر -مواد تموينية ، بجهة : ش مسجد الصالحية   

عن  121032برقم  21211211، قيد فى  111110111محمود عبدالعزيز جمعه محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

مدالعصلوجى بملك سمير عبدالحافظ مح -مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عاد الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة السبكى   

عن بيع  121031برقم  21211211، قيد فى  011110111نهال عادل مصطفى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

م سيارات ، بجهة : مشتول القاضى بملك صالح عبدالعزيز امين احمداكسسوارات ولواز  

عن مطعم  112311برقم  21211211، قيد فى  1011110111ابتسام اسماعيل فهمى سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

من ش جاب الله ملك سامى عبدالرحمن محمد-تيك اوى ، بجهة : ش المغازى   



 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 مطعم  112311برقم  21211211، قيد فى  1011110111ابتسام اسماعيل فهمى سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

بناحية ابو حماد بجوار مدرسة الوادى  2112-11-21فى  112311تيك اوى ، بجهة : لها محل دواجن مجمده ولحوم مجمده برقم 

 الغربى

عن مقاوالت  121011برقم  21211211، قيد فى  01110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اسالم لطفى فتحى عبدالحميد -  199

 عامه واعمال التشطيبات ، بجهة : كفر مسعود حجازى مركز بلبيس ملك لطفى فتحى عبدالحميد

عن مكتب  121114برقم  21211211، قيد فى  01110111محمد اشرف عطية محمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

بملك حنان محمد محمد السيد -رحالت داخلية ونقل عمال عدا النقل السياحى والرحالت السياحية ، بجهة : بهنباى   

عن مكتب  121882برقم  21211218، قيد فى  01110111منير محمد محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

داللهية ، بجهة : عزبة الجزلة ش العمومى كفر اباظة ملك/ عبدالله منير محمد عبرحالت داخلية و نقل عمال عدا الرحالت السياح  

عن مكتب  121884برقم  21211211، قيد فى  111110111رضا محمد دياب اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

دشبملك محمد دياب اسماعيل دن -كبرى العباسة ال -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة ابو ندا   

عن  121801برقم  21211218، قيد فى  121110111سالمه اسماعيل حفنى اسماعيل قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 مكتب مقاوالت عامه ، بجهة : ميت حمل ملك اسماعيل حفنى اسماعيل

عن بيع مالبس  121814برقم  21211218، قيد فى  011110111محمود عباس على عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

بملك على عبدالحميد عبده -الزقازيق  -الحسينية  -ش المعهد الدينى  88جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة :   

عن  312123برقم  21211212، قيد فى  3111110111سعدية محمد احمد محمد الطويل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

بملك سند عيسى خلف الله -مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : بحطيط   

عن  121233برقم  21211212، قيد فى  3111110111سعدية محمد احمد محمد الطويل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

بملك سند عيسى خلف الله -بحطيط  مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة :  

عن محل  121231برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود محمد على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

بملك محسن سالمه بن تردايت -ش عوض سليمان  1مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة :   

عن تربيه  121210برقم  21211211، قيد فى  011110111فرد ، رأس ماله ،   مسعد السيد التميمى جمعه  ، تاجر -  208

صان الحجر بملك السيد التميمى جمعه زكى -صان البحريه  -مواشى حالبه ، بجهة : الخاليله   

يع عن ب 121281برقم  21211211، قيد فى  11110111محمود فتحى على اسماعيل الزك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  209

 مبيدات ومخصبات زراعيه ، بجهة : ش/ جمال عبدالناصر بملك احمد مصطفى حرشه

عن  121113برقم  21211223، قيد فى  111110111عبدالحميد سامى عبدالعظيم علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

من ش سعد زغلول بملك حامد السيد حامد -ش القيسارية  38بيع بن ، بجهة :   

عن  122112برقم  21211228، قيد فى  111110111محمد فتحى عبدالحى احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

دادى محمدالزقازيق بملك محمد ابراهيم بغ -بجوار مستشفى صيدناوى  -مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : ش السالم   

عن  122112برقم  21211228، قيد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  محمد فتحى عبدالحى احمد محمد  ، تاجر ف -  212

دادى محمدالزقازيق بملك محمد ابراهيم بغ -بجوار مستشفى صيدناوى  -مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : ش السالم   

عن  121401برقم  21211214فى ، قيد  111110111دينا اوسامه عبدالعزيز عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

بملك عفاف رمضان محمد على -ش كلية االزهر  -ثالجة لحوم واسماك ، بجهة : الشعايرة   

عن مكتب  121401برقم  21211210، قيد فى  111110111احمد مجدى السيد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

ة ، بجهة : كفر نشوة ملك/ مختار السيد عبدالسالمرحالت داخلية و نقل عمال عدا الرحالت السياحي  



 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 تجارة  121483برقم  21211210، قيد فى  111110111مكرم عبدالغنى محمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 اعالف ، بجهة : ش ابوبكر الصديق حى المهندسين  ـ الزقازيق ملك/ عمر مكرم عبدالغنى محمد

عن مكتب  121481برقم  21211210، قيد فى  011110111ى احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزه عبدالمول -  216

بملك عبدالعال حافظ عبدالعال -بيشة عامر  -مقاوالت عامه ، بجهة : عزبة الحواط   

عن  422121برقم  21211211، قيد فى  211110111خالد احمد حسن يوسف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

ش طلبة عويضة بملك عمرو رمضان السيد ابو هاشم -مستحضرات تجميل محلية واكسسوارات ، بجهة : خالد بن الوليد   

عن معلف تربية  121021برقم  21211211، قيد فى  011110111تامر حسن محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

باظة بملك محمد حسن محمدكفر ا -مواشى حالبة ، بجهة : عزبة الخاليفة   

عن تجارة مالبس  121412برقم  21211210، قيد فى  01110111مجدى بخيت محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

الزقازيق ملك جيهان محمد امين خطاب-الحسينيه -ش الكردى  11جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة :   

عن مكتب  121011برقم  21211211، قيد فى  1111110111ر فرد ، رأس ماله ،  محمد شعبان محمد سعد  ، تاج -  220

يد محمد مقاوالت عامة و توريدات عدا توريد العمالة و مجاالت الكمبيوتر و الحاسب االلى ، بجهة : ش الحرية يوسف بك ملك/ الس

 عبدالحميد

عن تجارة  121031برقم  21211211، قيد فى  011101111اسامه سعيد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

بملك سحر السيد فهمى -وتوزيع مواد غذائية ، بجهة : عزبة ابو ليلة   

عن تربية مواشى  121010برقم  21211211، قيد فى  0111110111داليا محمد السيد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

ماهر السيد بملك السيد -حالبة ، بجهة : الحجازية   

عن مكتب  121038برقم  21211211، قيد فى  211110111ايمن عبدالستار احمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : اوالد مهنا بملك سرور عبدالخالق محمد درويش

عن  121081برقم  21211211، قيد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  حلمى عبدالمنعم عرابى سالم النجار  ،  -  224

الحسينيه ملك محمد عبدالمنعم عرابى-تربية مواشى حالبه  وتسمين ، بجهة : عزبة ابو عرابى سماكطين الغرب   

عن  121381رقم ب 21211211، قيد فى  111110111عالء عبدالبديع ابراهيم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 مقاوالت عامه واستصالح اراضى ، بجهة : وكيل النيابه مركز صان الحجر ملك محمد عبدالبديع

عن  121381برقم  21211211، قيد فى  111110111عالء عبدالبديع ابراهيم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

بناحية وكيل النيابه  2121-8-22فى  121381انى برقم   مقاوالت عامه واستصالح اراضى ، بجهة : له محل استثمارحيو

 البكارشه ملك محمد عبدالبديع ابراهيم

عن بقاله  121110برقم  21211211، قيد فى  201110111نجالء عبدالسميع فارس عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

بملك محمد حسن السيد الجيد -تموينية ، بجهة : العزيزية   

عن  121014برقم  21211211، قيد فى  211110111عبدالفتاح طلعت عيسى عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

مبملك كريمة لطفى محمد سال -مقاوالت عامه وتوريدات عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : شون ميت يزيد   

عن مقاوالت  121843برقم  21211218، قيد فى  011110111د ، رأس ماله ،  والء حمودة محمود فهمى  ، تاجر فر -  229

حى ابو صيام بملك احمد نصر محمد خليل نوح -عامه ، بجهة : ش الشهيد امين شاهين   

عن مكتب   121880برقم  21211218، قيد فى  111110111روقية سعيد ابراهيم خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

بملك عبداللطيف محمد عبدالقادر جودة -اخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : منشاة السالم رحالت د  



 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 محل  121811برقم  21211212، قيد فى  01110111هند الديدامونى سليمان الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

ونى سليمان الشافعىبملك رشا الديدام -ادوات منزلية ، بجهة : الديدامونى   

عن  121812برقم  21211212، قيد فى  2011110111عبدالستار عبدالعاطى سعيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

بملك محمد ابراهيم محمد ابراهيم -محل حلويات ، بجهة : ام عجرم   

عن بيع  121821برقم  21211212قيد فى ،  211110111على محمد يوسف احمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 مبيدات ومستلزمات زراعية ، بجهة : الزوامل بجوار الوحدة الصحية  بملك محمد يوسف احمد سليم

عن مكتب  121828برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد ابراهيم سليم محمد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

بملك ابراهيم سليم محمد -الرحالت السياحية ، بجهة : السناجرة  رحالت داخلية ونقل عمال عدا  

عن مواشى حالبه  121214برقم  21211211، قيد فى  011110111وليد بدوى احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

مركز صان الحجر بملك احمد احمد عبده بدوى -صان البحريه  -، بجهة : الساقيه  

عن  121443برقم  21211214، قيد فى  011110111مد مصطفى غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه مح -  236

 مقاوالت وتوريدات وتاجير معدات ، بجهة : كفر ابو جبل بملك حسنية محمد ابراهيم

عن  411121برقم  21211210، قيد فى  111110111احمد عبدالحميد على محمد زلطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 مكتب مقاوالت واستشارات هندسيه ، بجهة : الصنافين البحريه ملك شاهين على محمد حسن

عن مكتب  121438برقم  21211214، قيد فى  121110111رغده اسماعيل حسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

لك باسم احمد حسينبم -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ش التحرير   

عن وكالة  121482برقم  21211210، قيد فى  011110111محمد شحاته عبدالرحمن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

بملك منصور محيى الدين عبدالقادر -خضار وفاكهه بالتجزئة ، بجهة : العزازى   

عن بقالة  121414برقم  21211211، قيد فى  111110111  اسالم محمد حسينى حسنين حنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  240

 ، بجهة : ش مسجد ابوهند كفر ابراش ملك/ محمد حسينى حسنين حنه

عن مكتب  121411برقم  21211211، قيد فى  111110111صبحى عبدالعظيم محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

د ملك/ محمد عبدالعظيم محمدرحالت داخلية و نقل عمال ، بجهة : ميت يزي  

عن بيع  121018برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد عبدالرحمن محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

بملك السيد عبدالعزيز محمد السيد -زيوت سيارات ، بجهة : عليوة   

عن توكيالت  121028برقم  21211211، قيد فى  111111011هند احمد محمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

بملك محمد رضا محمود طلبة -الزقازيق  -النحال  -ش فاروق  10تجارية ، بجهة :   

عن توكيالت  121028برقم  21211211، قيد فى  111110111هند احمد محمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 2111/4/8كوافير حريمى افتتح فى  -الزقازيق  - -المساكن التعاونية  -ش ابى ذر الغفار  12 تجارية ، بجهة : كان لها محل بناحية

2111/2/2واغلق فى   

عن مكتب  121014برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد شعيب السيد عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 مقاوالت ، بجهة : كرديده ملك كريمه على احمد

عن  121012برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد محمد احمد حسين سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

بملك محمد احمد حسينى سالمه -مصنع ايس كريم ومثلجات ومواد غذائية ، بجهة : الصالحية القديمة   

عن مصنع مالبس  121040برقم  21211211ى ، قيد ف 2111110111هبه على عبدالله على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كوبرى الحاج احمد / صان الحجر بملك احمد حسن احمد



 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 بقاله تموينيه  121048برقم  21211211، قيد فى  011110111اسماء احمد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

فاقوس  ملك احمد السيد احمد نافع-دوامه -طبل )جمعيتى ( ، بجهة : راس   

عن  121112برقم  21211211، قيد فى  1111110111عبدالستار سعد عباس منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

بملك وليد بهاء الدين عبدالعال -مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : المناجاة الكبرى   

عن  121021برقم  21211211، قيد فى  01110111العزيز امين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر محمد عبد -  250

طريق بلبيس العاشر من رمضان ملك/ احمد سليم جميل 11ورشة خراطة عامة ، بجهة : حوض الجبل رقم   

عن قطع غيار  121114برقم  21211211، قيد فى  011110111السيد محمد السيد عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 نقل ثقيل ، بجهة : الشدايدة ملك/ شيماء السيد محمد

عن بيع و  121113برقم  21211211، قيد فى  111110111اسماء يسن محمد يسن سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 تغيير زيوت و شحومات و توزيعها ، بجهة : ش جسر المصرف ملك/ احمد عيسى احمد

عن تجاره  121842برقم  21211218، قيد فى  111110111اسماعيل السيد السيد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 مواد غذائيه ، بجهة : الزاويه الحمراء ملك سلوى عزازى السيد حسن

عن تربية مواشى  121810 برقم 21211218، قيد فى  011110111احمد يحيى ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

بملك محمد يحيى ابراهيم -تسمين ، بجهة : قرية جهينة القبلية   

عن مكتب  121814برقم  21211212، قيد فى  111110111اشرف تهامى شريف وهيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

ح بملك شريف تهامى شريفمنيا القم-رحالت ونقل عمال داخلى)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : النعامنة   

عن مكتب  121222برقم  21211212، قيد فى  0111110111عبدالحميد احمد محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

ش سعد زغلول امام سوبر ماركت اخترنا لك بملك ابراهيم محمد محمد 31تجارة وتوزيع المواد الغذائيه والتصدير ، بجهة :   

عن ادوات  121211برقم  21211212، قيد فى  211110111اسالم سمير عباس ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

القومية بملك عمرو و مريم نبيل عبدالسالم -منزلية ، بجهة : برج السالم   

عن ادوات  121211برقم  21221211، قيد فى  211110111اسالم سمير عباس ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

بناحية حى النصر / كفر صقر / بنشاط خردوات  32881منزلية ، بجهة : له محل رئيسى اخر بمكتب االبراهيم برقم قيد 

 واكسسوارات

عن مخبز  121104برقم  21211213، قيد فى  311110111انتصار زغلول حسين مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

بملك محمد السيد محمد جفالنة -ى ، بجهة : شلشلمون بلدى نصف ال  

عن  121428برقم  21211214، قيد فى  111110111صفاء عبدالرحمن عبدالسالم الحناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

عم ابراهيمعبدالمنبملك عاطف  -الشغابنة  -مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة الحبس   

عن اجهزة  141011برقم  21211210، قيد فى  111110111احمد زغلول رأفت محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 محمول و اكسسوار ، بجهة : ش ابوالنجا ملك/ ياسر محمود عبدالجواد

عن بيع  121432برقم  21211214قيد فى  ، 011110111مصطفى صبرى حسين اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 سجاير ، بجهة : سلمنت ملك/ صبرى حسين اسماعيل احمد

عن مكتب رحالت  121010برقم  21211211، قيد فى  111110111ايه عرفة محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

محمد محمدبملك عرفه  -داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : سلمنت   

عن معلف  121021برقم  21211211، قيد فى  2011110111ايهاب رمضان محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 مواشى حالبة ، بجهة : بنى جرى ملك/ رمضان محمد على يوسف



 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  121043برقم  21121121، قيد فى  121110111عبدالعزيز السيد عبدالعزيز سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 مصنع ورق ، بجهة : كفر حفنا مركز بلبيس ملك السيد عبدالعزيز سيد احمد

عن  121024برقم  21211211، قيد فى  211110111مكتب حسن حالوه للمقاوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

عبدالناصر حسن  عبدالهادىمكتب مقاوالت عامه ، بجهة : كفر الصعيدى مركز منيا القمح ملك   

عن مكتب  121023برقم  21211211، قيد فى  111110111سحر عبدالباقى محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 رحالت داخلية و نقل عمال عدا الرحالت السياحية و النقل السياحى ، بجهة : النعامنة ملك/ جميل جمال مصطفى حسين

عن ورشة  121084برقم  21211211، قيد فى  111110111يد محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شيماء محمد الس -  268

بملك عبدالله محمد على هالل -الوميتال ، بجهة : دويدة   

عن مقاوالت  121112برقم  21211211، قيد فى  011110111احمد حسين على حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

بملك مصباح حسين على حسين -واد بناء ، بجهة : كفر العزازى عامه وتوريد م  

عن  121011برقم  21211211، قيد فى  01110111محمد سالمه عبدالعزيز حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

 اكسسوار محمول ، بجهة : ش جرن ابو عوف القرين ملك محمد عبدالمعطى قطب

عن ورشة  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد على على عبدالسالم   -  271

بملك السيد محمد على على عبدالسالم -لتصنيع وتجارة موبيليا وباب وشباك ، بجهة : شنبارة   

عن ثالجة  110121برقم  21211213، قيد فى  1111110111عزت محمد عبدالسميع السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

احمد مواد عذائيه وبيع لحوم مجمده وتعبئة مواد غذائيه ، بجهة : ش ترعة الست عيون مركز ابو حماد ملك سمير رجب محمد سيد  

عن ثالجة  110121برقم  21211213، قيد فى  1111110111عزت محمد عبدالسميع السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

بناحية ش  2112-2-2فى  110121مده وتعبئة مواد غذائيه ، بجهة : له مكتب مقاوالت عامة برقم مواد عذائيه وبيع لحوم مج

 الجيش  ابو حماد

عن مكتب  121808برقم  21211218، قيد فى  111110111عالء ابوالنور توفيق ابو النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

مشتول السوق بملك ابو النور توفيق ابوالنور -، بجهة : نيتيت  رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية  

عن مكتب  121802برقم  21211218، قيد فى  011110111نسمه هاشم احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

مشتول السوق بملك هاشم احمد السيد -مقاوالت عامه ، بجهة : نبتيت   

عن بيع  121838برقم  21211218، قيد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    السيد نصر عبدالعاطى بدوى -  276

الزقازيق بملك ياسر سعد مهدى عباس -المساكن التعاونية  -عطارة وتوابل ، بجهة : ش مكة المكرمة   

عن مركز خدمة  212121برقم  21211212، قيد فى  111110111صفاء فايد محمد فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 سيارات حديثة ، بجهة : بجوار هندسة الرى بملك حمدى هاشم شكرى

عن مكتب  121231برقم  21211212، قيد فى  111110111هشام السيد عبدالسيد عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

زبملك السيد عبدالسيد عبدالعزي -حوين تل  -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة ابو زيد   

عن مكتب  121204برقم  21211211، قيد فى  011110111حنان محمد محمد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 رحالت داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : كفر اباظه ملك محمد حافظ احمد على

عن مصنع  121218برقم  21211212، قيد فى  111110111رأس ماله ،   اشرف سامى محمد محمد  ، تاجر فرد ، -  280

 تعبئة و تغليف مواد غذائية ، بجهة : صالح تيمور الجديدة الظواهرية ملك / سامى محمد محمد رضوان

 عن 121211برقم  21211212، قيد فى  111110111مجدى عبدالحليم عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 تجارة االت ومعدات زراعية ، بجهة : قصاصين الشرق بملك حمدى مصطفى احمد



 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

عن حظيرة  121114برقم  21211223، قيد فى  1201110111وائل عبدالله محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر الحاج عمر بملك احمد السيد السيد

عن  121111برقم  21211213، قيد فى  211110111حمد السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو عصام محمد م -  283

 بقاله ، بجهة : حفنا بملك سعيد فايد جاب الله

عن مكتب  121430برقم  21211214، قيد فى  111110111سناء جوده احمد محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

ا السياحيه ، بجهة : ش خالد بن الوليد  مشتول السوق ملك طلعت طلعت محمد السيدرحالت داخليه ونقل عمال عد  

عن مزرعة  102142برقم  21211210، قيد فى  11111110111محمد يوسف فرج صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 دواجن ، بجهة : عزبة ابوحبيب الجعفرية ملك/ جمال عبدالظاهر محمد

عن  121441برقم  21211214، قيد فى  1111110111هدى محمد احمد عراقى الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 تجاره مواد بناء ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب محسن عبدالحميد السيد شراقى

عن تجارة  121411برقم  12112121، قيد فى  211110111احمد السيد عبدالله زيتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

ش درب الوكالة ملك/فايزة عبدالعزيز جاد رضوان 2المواد الغذائية ، بجهة : محل رقم   

عن تجارة اعالف  121041برقم  21211211، قيد فى  01110111مروه السيد رجب السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 ، بجهة : المسلمية بملك محمود موسى عبدالعال

عن مكتب  121412برقم  21211211، قيد فى  111110111صباح سعيد ابراهيم عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

بملك ربيع عبدالنبى عبدالصادق الخولى -رحالت داخلية عدا الرحالت السياحية ، بجهة : سنهوا   

عن مكتب  121001برقم  21211211، قيد فى  111111101احمد صالح حسن السيد الشين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  290

بملك صالح حسن السيد -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الحميدية    

عن  121012برقم  21211211، قيد فى  2111110111محمد حسين السيد محمد صقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

لسيد محمدالعدلية بملك حسين ا -ا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : ش السويقة مكتب توريدات بالتات خشبية عد  

عن تجارة  121012برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد خيرى محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

ملك السيد الزقازيق ب -الحسينية  -لمعلمين ش عبدالخالق مستلزمات االجهزة الطبية عدا الكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش ا

 حافظ عطوة محمد

عن  121111برقم  21211211، قيد فى  111110111محمود احمد محمد محمود خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 ورشة احذية ، بجهة : ش عمر بن الخطاب م مشتول السوق ملك/ رضا شحاته مصطفى يوسف

عن مقاوالت  121121برقم  21211211، قيد فى  211110111مد السيد اسماعيل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مح -  294

القرين ملك السيد اسماعيل موسى-، بجهة : الصياغين   

عن  121882برقم  21211218، قيد فى  011110111ربيع عبدالشافى عبدالحسيب مدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

بجوار افندينا بملك فكيهه احمد عبدالمجيد راضى -بر ماركت ، بجهة : ش سيد مرعى سو  

عن معمل لتعبئة  121811برقم  21211218، قيد فى  111110111مروة جمال عامر فريح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

د محمدبملك احمد محمو -انشاص الرمل  -وتوريد المواد الغذائية ، بجهة : تل الجراد   

عن تحصير و  121211برقم  21211212، قيد فى  11110111محمد صابر عطيه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 بيع فول و طعمية ، بجهة : ش الشهيد صبحى محمد عطيه ملك/ محمود فاروق العمده

عن حظيرة  121241برقم  21211212فى  ، قيد 011110111السيد السعيد محمود متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

منشاة ابو عمر بملك احمد السيد السعيد محمود -مواشى حالبة ، بجهة : االزدهار   



 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

عن مخبوزات  121824برقم  21211212، قيد فى  2111110111عبدالله السيد متولى خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

محمد السيد متولى وحلويات ، بجهة : كفر سليمان موسى بملك  

عن مكتب رحالت  121281برقم  21211211، قيد فى  211110111هند محمد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : حفنا بملك سالم محمد حسن العربى

عن معرض  121112برقم  21211223، قيد فى  011101111اسراء سعدى السيد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

شارع مديراالمن الزقازيق ملك/عبدالحميد مصطفى ابوزيد2تكييفات ، بجهة :   

عن زيوت  122110برقم  21211231، قيد فى  201110111سعيد محمد السيد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

حمد عبدالمقصودبملك محمد م -سيارات ، بجهة : بنى صريد   

عن  121134برقم  21211213، قيد فى  011110111سعد عبدالقادر عبدالستار عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 مكتب تاجير معدات ثقيلة ، بجهة : طريق شبرا ميت جابر بملك عبدالستار عبدالقادر عبدالستار

عن بيع  121184برقم  21211213، قيد فى  2111110111، رأس ماله ،  حماده محمد على عبدالمقصود  ، تاجر فرد  -  304

بملك هشام ارحيم محمد محجوب -اعالف ومستلزمات دواجن ، بجهة : واحد الصالحية بحر البقر   

عن مكتب رحالت  121102برقم  21211213، قيد فى  111110111نبيل فتحى صابر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

يه ونقل عمال عدا الرحالت الداخليه ، بجهة : النعامنه ملك فتحى صابر علىداخل  

عن تربية  121181برقم  21211213، قيد فى  011110111عصام ابراهيم محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

 مواشى حالبه ، بجهة : المناجاة الكبرى ملك اسامه محمود عبدالعال حسين

عن تجارة  121811برقم  21211211، قيد فى  211110111عادل حسانين ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سامى -  307

الحاسب االلى  وتسويق جميع انواع الخضار والفاكهه بالتجزئة عدا التسويق االلكترونى وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجاالت

بملك عادل حسانين حسانين ابو العال -منشية اباظة  -ش سعد زغلول  31 -، بجهة : برج زيزينيا   

 121404برقم  21211214، قيد فى  111110111محمد عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  308

بملك ماجده عبدالحميد على -عن تعبئة مواد غذائية ، بجهة : قرية منية المكرم   

عن  121432برقم  21211214، قيد فى  111110111ود عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالهادى محم -  309

للهمكتب رحالت داخلية و نقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : اوالد سيف ملك/ عبدالله سيف ملك/ عبدالله سعد عبدا  

عن  121413برقم  21211211، قيد فى  101110111مصطفى محمد على محمد جبريل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

ش هارون الرشيدى االشارة ملك/ مصطفى صالح احمد محمود14مكتب هندسى لالعمال الكهربائية و الميكانيكية ، بجهة :   

عن مكتب رحالت  121013برقم  21211211، قيد فى  201110111خالد السيد حسن عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

بملك حسن السيد حسن عطية -ية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الحوض الطويل داخل  

 121018برقم  21211211، قيد فى  201110111صفاء محمد مصطفى عبدالسميع سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 عن بقاله تموينية مشروع جمعيتى ، بجهة : بهنباى بملك ايهاب محمد امين

عن مصنع  121001برقم  21211211، قيد فى  1111110111سمير كرم محمد قرقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

الزقازيق بملك سامى كرم محمد -بالستيك ، بجهة : امام مطحن ابو شعبان طريق االحرار   

عن مكتب رحالت  121021برقم  21211211، قيد فى  01110111ياسر محمد محمد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : بهجات ملك رابحه السيد محمد سليمان

عن حظيرة  121028برقم  21121121، قيد فى  011110111احمد ابراهيم عبده محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 مواشى ، بجهة : كفر موسى عمران مركز الزقازيق ملك عبله محمد العوضى



 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

عن  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111محمود السيد عبدالظاهر محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

سيد عبدالظاهر ة عدا مجاالت الحاسب االلى ، بجهة : شنبارة / بملك البيع وصيانة اجهزه التكييف والتبريد واصالح االجهزه المنزلي

 محمد

عن  121831برقم  21211218، قيد فى  1111110111محمد محمد عبداللطيف السيد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

محمد متولى النجارفاقوس بملك نفيسه ابراهيم -الديدامون -مشغل مالبس ، بجهة : شارع الترعة المردومة   

عن  121812برقم  21211218، قيد فى  1111110111محمد السيد عباس مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 مقاوالت عامة ، بجهة : ش البهنساوى قسم عبدالعزيز ملك/ السيد عباس مصطفى عامر

عن مواشى  121881برقم  21211218، قيد فى  101118011تغريد محمد عبدالحميد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

بملك مدحت حسينى السيد -حالبة ، بجهة : كفر موسى عمران   

عن  121801برقم  21211218، قيد فى  011110111اسالم السيد محمد السيد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

بملك السيد محمد السيد مصطفى -بقاله ، بجهة : بحطيط   

عن تجارة  121211برقم  21211212، قيد فى  01110111رشا الديدامونى سليمان الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

بملك محمد عبدالرحمن عبدالخالق -عطارة ، بجهة : الديدامون   

عن تجارة  121821قم بر 21211212، قيد فى  01110111محمد عبدالسالم حسينى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

الفدادنه بملك صفاء احمد السيد على -مواد غذائية جملة وتجزئة ) بقاله ( ، بجهة : ش الجمعيه الزراعية   

عن بقاله  121220برقم  21211212، قيد فى  211110111حسناء عبدالحميد منصور بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

محمد صبرى ، بجهة : انشاص الرمل بملك سالم  

عن تفصيل  121212برقم  21211212، قيد فى  211110111السيد محمد السيد طلبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 المالبس والقمصان عدا المالبس العسكرية ، بجهة : قرية البيروم بملك محمد السيد طلبة

عن معلف  121280برقم  21211211، قيد فى  1011111111عمر محمود الهادى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 مواشى ، بجهة : مشتول القاضى بملك محمود الهادى محمد

عن مكتب  121212برقم  21211223، قيد فى  2111110111السيد سعيد بدوى عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

ك/محمد لحاسب االلى ، بجهة : شارع المدينه المنوره الغشام القوميه ملمقاوالت عامه وتوريدات عدا توريد العماله والكمبيوتر وا

 بدوى بدوى بدوى شريف

عن  122111برقم  21211228، قيد فى  011110111هيام ابراهيم ابراهيم محمد ابوالروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

ة على راشدبملك السيد ابو عجو -القنايات  -بقاله ، بجهة : ش ترعة الدرب   

 122108برقم  21211231، قيد فى  211110111محمد عبدالفتاح محمد محمد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

بملك عبدالفتاح محمد محمد عبدالسالم -عن مكتب توريدات مواد بناء ، بجهة : قرملة   

عن مقهى ،  121111برقم  21211211، قيد فى  111.20111محمد موسى احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 بجهة : العصلوجى مركز الزقازيق ملك موسى موسى احمد موسى

عن مكتب  121112برقم  21211213، قيد فى  111110111محمد سعيد السيد عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

بنى هالل بملك سعيد السيد عبدالمولى -لى ، بجهة : ش القناية توريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب اال  

عن بقاله ، بجهة :  121113برقم  21211213، قيد فى  311110111محمد السيد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 بير عماره بملك احمد السيد احمد السيد

عن  121421برقم  21211214، قيد فى  211110111رأس ماله ،   محمد حسن محمد حسن على خضير  ، تاجر فرد ، -  332

بملك اهاب احمد عبدالرحيم -صيانة واصالح ثالجات وتكييفات ، بجهة : هرية رزنة   



 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

عن مكتب  121402برقم  21211210، قيد فى  011110111محمد يوسف محمد عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

عواد  دا توريد العمالة و مجاالت الكمبيوتر و الحاسب االلى ، بجهة : شبرا العنب ملك/ يوسف محمدمقاوالت و توريدات عامة ع

 عبدالحميد

عن مقاوالت  121013برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد محمد الهادى حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

دعمومية ، بجهة : سعود القبلية بملك زينب السيد السي  

عن ادوات  121033برقم  21211211، قيد فى  111110111احمد عزت محمد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 منزليه ، بجهة : حارة ابو رفاعي من ترعة المنيا فاقوس ملك سامى سالم ابراهيم

عن تربية  121014برقم  21211211ى ، قيد ف 1111110111محمود عبدالعليم موسى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

بملك محمد عبدالعليم احمد -مواشى حالبة ، بجهة : االخيوة   

عن مكتب  121083برقم  21211211، قيد فى  011110111حسام رضا محمد محمد مبارك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

ركز يوم الواحد ، بجهة : ش المعهد الدينى كفر اباظه ممتعهد استئجار سويقات من الدوله بغرض اعادة تأجيرها بنظام سوق ال

 الزقازيق  ملك عزه محمد عيسى

عن مكتب  121112برقم  21211211، قيد فى  211110111زينب صالح عبدالعظيم الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

هاب سعيد فتحىرحالت و نقل عمال داخلية عدا الرحالت السياحية ، بجهة : حفنا ملك/ عبدالو  

عن بقالة تموينية ،  121112برقم  21211211، قيد فى  201110111محمد جميل حسن فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 بجهة : عزبة الحاج توفيق المناجاة الصغرى ملك/ جميل حسن فرج

عن مكتب  181234برقم  21211218فى  ، قيد 111110111احمد عبدالرحيم السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 رحالت داخلية)عدا السياحية( ، بجهة : الثمانين المالك ملك/ احمد محمد مصطفى

عن  121881برقم  21211218، قيد فى  301110111السيد السيد محمود ابراهيم سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

ور محمدتموين جمعيتى ، بجهة : تلحوين ملك/ محمد منص  

عن بيع  121810برقم  21211212، قيد فى  2111110111احمد حسن محمد حسن ابوالوفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

م مشتول السوق بملك محمدخضرى دياب -مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كفرابراش   

 121221برقم  21211212، قيد فى  011110111هانى عبداللطيف عيداروس محمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

محمد مركز صان الحجر بملك محمد عبداللطيف عيداروس -عن ثالجه حفظ وتعبئه وتغلف مواد غذائيه ، بجهة : صان البحريه   

عن بقاله ،  121242برقم  21211211، قيد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   جمال ابوالعال عنتر ابوالعال  ، تاجر -  344

خلف بنزينه االحرار بملك جمال ابوالعال عنتر -بجهة : كفر االحرار   

عن  121223برقم  21211212، قيد فى  201110111مجدى جمال محمد السيد عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

البس العسكرية ، بجهة : ش العمده كفر الحصر ملك/ عزت محمد السيد عفيفىمالبس جاهزة عدا الم  

عن معمل  121244برقم  21211211، قيد فى  201110111السيد شحته السيد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 تخليل ، بجهة : كفر االشراف بملك شحته السيد محمد على

عن مكتب  121180برقم  21211211، قيد فى  1111110111ياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لمياء دياب فتحى محمد د -  347

فىمقاوالت وتوريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : السعادات بملك تامر عبداللطيف محمد مصط  

عن بقاله ،  121141برقم  21211213، قيد فى  111111011لواحظ محمد على عوض الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

بملك محمد حسن عبدالمقصود السيد -الجواهرة  -بجهة : قرية السنيطة   



 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

عن  121128برقم  21211213، قيد فى  011110111اسماعيل فريد اسماعيل عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

دارة الزقازيق بملك شركة مصر للزيوت والصابون ويمثلها رئيس مجلس اال -ل النحا -ش النقراشى 11صيدلية بشرية ، بجهة : 

 والعضو المنتدب

عن  121141برقم  21211213، قيد فى  111110111ايهاب صالح الدين عبدالقادر موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 بقاله ، بجهة : ش ترعة المنيا بملك عبدالحميد محمد دسوقى

عن  121182برقم  21211211، قيد فى  011110111الم مجدى محمد السيد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اس -  351

الصيادين الزقازيق ملك رضا عبدالتاح محمد-ش المتولى  1مكتب خدمات رياضيه ، بجهة :   

عن  121824برقم  21121121، قيد فى  1111110111محمد عيد اسماعيل عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

صان الحجر بملك محمد عبدالعزيز محمد -صان البحرية  -حظيرة مواشى حالبة ، بجهة : بحر رمسيس   

عن بيع حدايد  121832برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد عبدالله السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

الحجر بملك عبدالله السيد حلمىصان -خفرع  0ولوازم المعمار ، بجهة :   

 121813برقم  21211211، قيد فى  111110111السيد عبدالمنعم عبدالقادر عبدالعال طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

الحسينيه ملك خالد عبدالمنعم عبدالقادر-عن معرض سيارات ، بجهة : الجماليه   

عن حظيرة  102188برقم  21211211، قيد فى  1211110111ر فرد ، رأس ماله ،  خالد السيد عبدالهادى ابوزيد  ، تاج -  355

 مواشى حالبه ، بجهة : شنبارة الميمونه مركز الزقازيق ملك صالح السيد عبدالهادى

عن مكتب  121238برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود عبدالحكيم محمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

ليم جاد اللهبملك عبدالحكيم محمد س -منية سنتا  -ت داخلية ونقل عمال داخلية عدا الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة الزغايبة رحال  

عن تربية  121213برقم  21211212، قيد فى  011110111يوسف الريفى محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

بملك الريفى محمد السيد -صان الحجر  -مواشى حالبة ، بجهة : الصالحات   

عن ورشة  121221برقم  21211212، قيد فى  011110111صالح الدين محمد نبيل محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

بملك ليلى ابراهيم محمد -المونتال ، بجهة : منشاة بشارة   

عن بقاله  122111برقم  21211228، قيد فى  111011120والء السيد عبدالله حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

بملك السيد محمد فرماوى -تموينية ، بجهة : الروضة   

عن بقاله وتموين  121132برقم  21211213، قيد فى  311110111شرين محمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

الزقازيق بملك جمال جودة مصطفى -حضر موت بجوار  -تقسيم المعلمين  -ش عباس العقاد  332، بجهة :   

عن مكتب  121111برقم  21211211، قيد فى  011110111ياسر مسلم عطوه متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

الزقازيق بملك سماح السيد سالمه -االشارة  -ش محمود عاشور  12تصدير ، بجهة :   

عن  121140برقم  21211213، قيد فى  1111110111جر فرد ، رأس ماله ،  مسعد عبدالظاهر محمد سليمان  ، تا -  362

الزقازيق بملك صاحب الشان -ش محمد غنيم برج االيمان  1صيدلية بشرية ، بجهة :   

عن تجارة  121111برقم  21211211، قيد فى  311110111شريف جمال ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

ابوحماد بملك محمود جمال ابراهيم على-مالبس العسكرية( ، بجهة : الجعفريه مالبس)عدا ال  

عن تجارة  121110برقم  21211211، قيد فى  111110111ابراهيم محمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

بملك رمضان احمد على -موبيليات ، بجهة : الهيصمية   

عن مالبس  121111برقم  21211220، قيد فى  011110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم رمضان منصور عبيد   -  365

صان الحجر بملك السيد عبدالحميد فتوح احمد -جاهزة عدا المالبس العسكريه ، بجهة : القصبى شرق   



 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

عن تصنيع منتجات  121118برقم  21211220، قيد فى  011110111على السيد السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

الرفاعيين بملك لبنى عيد السيد -البان ، بجهة : النوافعه  

عن بقاله ،  121141برقم  21211224، قيد فى  201110111شيرين ابراهيم محمد بندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

بملك ابراهيم محمد بندارى -بجهة : بحطيط   

عن  121131برقم  21211224، قيد فى  111110111ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن عبدالقادر محمد عبدالرحم -  368

بملك عبدالقادر محمد عبدالرحمن -مقاوالت عمومية وتوريدات ونقل بضائع داخلى ، بجهة : بردين   

عن  113112برقم  21211224، قيد فى  111110111حسن عبدالقادر محمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

برقم قيد  2111/1/0واغلق فى  2118/2/21مقاوالت عمومية وتوريدات ونقل بضائع داخلى ، بجهة : كان له محل افتتح فى 

111102 

عن مكتب  183411برقم  21211224، قيد فى  111110111جمعة السيد على اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  370

بملك على السيد على -عمريط  -عزبة واصف  - 2مقاوالت عامه ، بجهة : شقة   

عن مكتب  183411برقم  21211224، قيد فى  111110111جمعة السيد على اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

داخلية  ملك على السيد على بنشاط /  مكتب رحالت -عمريط  -مقاوالت عامه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / عزبة واصف 

 ونقل عمال

عن  121181برقم  21211220، قيد فى  311110111عال عبدالرشيد محمد هاشم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 بقاله تموينية ، بجهة : اوالد زيد ملك/احمد عبدالعزيز حسينى

عن غربلة  121111برقم  21211223، قيد فى  11110111احمد عبدالوهاب محمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 الحبوب الزراعيه وتعبئتها ، بجهة : منشاة بشارة الحسينيه ملك/محمد عبدالوهاب محمد عطية

عن تجارة  121111برقم  21211223، قيد فى  011121111عياد عبدالسالم عياد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 العطارة ، بجهة : طريق هرية الجديد امام محطة الكهرباء الزقازيق ملك/احمد اسماعيل احمد فريد

عن تجارة  121210برقم  21211211، قيد فى  201110111عطية محمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

بملك ايمان ابراهيم السيد -فر حافظ مواشى ومعلف ، بجهة : ك  

عن  121221برقم  21211211، قيد فى  111110111رانيا رافت فتحى محمود حسين غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

بملك محمد محمد محمد غنيمى -مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الحميدية   

عن  121222برقم  21211211، قيد فى  111110111عبدالرحمن رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد قنديل  -  377

 مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : بحر الهوا بملك قنديل عبدالرحمن رمضان

عن مكتب  121130برقم  21211224 ، قيد فى 11110111نشوه محمود غمرى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 رحالت داخليه ونقل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : كفر حسن عكاشه بملك سمير محمود محمود ابراهيم

عن  121184برقم  21211220، قيد فى  1111110111دهشان محمود عبدالحميد نصرالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

بملك محمود عبدالحميد نصرالله السيد -الحلميه -لكننه بقاله تموين ، بجهة : ا  

عن  121822برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد حمدى محمود محمد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  380

مى د جمال بيوالزقازيق بملك احم -ش الشهيد احمد اسماعيل  -مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : برج المصطفى 

 محمد

عن ورشة  121112برقم  21211223، قيد فى  121110111احمد خالد السيد حافظ صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 تبريد وتكييف ، بجهة : ش احمد ماهر بملك السيد حافظ صابر



 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

عن  121113برقم  21211223، قيد فى  011110111محمد عزت ابوالحسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 مكتب مقاوالت واعمال الومنتال ، بجهة : عزبه حنا مرهم بملك احمد عزت ابوالحسن مصطفى

عن  121110برقم  21211223، قيد فى  11110111نورا ابراهيم احمد محمد الغراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

القوميه بملك محمد ماهر نجاتى محمد -ابى ش احمد عر 2توكيالت تجاريه ، بجهة : العقار رقم   

عن مقاوالت  181110برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد حسن سليمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

ك حسن بمل -سعود القبلية  2عامه وتوريدات عمومية وتوكيالت تجارية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : مكتب 

 سليمان محمد

عن مقاوالت  181110برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد حسن سليمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

/ سعود  عامه وتوريدات عمومية وتوكيالت تجارية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية

سن سليمان محمد  بنشاط /  تربية مواشى حالبةبملك ح -القبلية   

عن  121101برقم  21211213، قيد فى  011110111وائل محمد ابراهيم ابراهيم عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 قطع غيار سيارات ، بجهة : ش اللواء عبدالعزيز على بملك اجالل السيد على

عن تربية مواشى  121103برقم  21211213، قيد فى  011110111فرد ، رأس ماله ،   ياسر جميل احمد محمد  ، تاجر -  387

صان الحجر بملك جميل احمد محمد السيد -الناصرية  -حالبة ، بجهة : كبارى شلبى   

عن  121101برقم  21211213، قيد فى  1111110111شيماء عبدالحميد السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

بملك عمرو صالح عامر عثمان -تجهيز مفروشات عرائس ، بجهة : ش الحرية   

عن محل  121113برقم  21211211، قيد فى  111110111نسرين كمال محمد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 اعالف ، بجهة : الحلميه مركز ابو حماد ملك حسانين محمد حسانين

عن  121810برقم  21211211، قيد فى  3111110111حمد غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد احمد محمود م -  390

اضى توفيقمكتب مقاوالت وتوريدات عدا العماله والكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : قرية السالم مركز بلبيس ملك رامى عبدالر  

عن  122111برقم  21211220، قيد فى  1111011111جمال عبدالناصر يوسف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

بملك عبدالناصر يوسف محمود -مكتب رحالت ونقل عمال داخليه عدا الرحالت والنقل السيحى ، بجهة : الزوامل  

عن  181312برقم  21211224، قيد فى  11111110111محمود محمد متولى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

بملك الشركة االسبانية  -الصالحية الجديدة  - 320اه ومحطات مياة الشرب ، بجهة : المنطقة الصناعية الثانية قطعة مصنع فالتر مي

 للتصنيع والديكور ويمثلها محمد احمد شحاته

عن  181312برقم  21211224، قيد فى  11111110111محمود محمد متولى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

نشاط /  فالتر مياه ومحطات مياة الشرب ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / ام رماد الزقازيق ملك صباح على موسى بمصنع 

 معرض اجهزه كهربائيه وتكييف

عن حظيرة  121121برقم  21211220، قيد فى  011110111عبدالفتاح احمد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

جنوب سهل الحسينية بملك احمد السيد محمد الغندور -بجهة : ترعة الجواهرية  مواشى حالبة ،  

عن مكتب  121114برقم  21211220، قيد فى  211110111اشرف ابراهيم عبدالجواد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

لك ابراهيم عبدالجواد سعدنقل بضائع داخلى عدا النقل السياحى ، بجهة : عزبة ابراهيم احمد / ميت بشار / بم  

عن مكتب  121120برقم  21211220، قيد فى  01110111ام محمد محمد محمد شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

بملك محمد احمد عجاج -رحالت داخلية عدا الرحالت السياحية ، بجهة : كفر عبدالله عزيزة   

عن  121181برقم  21211224، قيد فى  2011110111فرد ، رأس ماله ،  احمد محمود عبدالرازق احمد سالم  ، تاجر  -  397

بملك محمود احمد عبدالرازق -غربلة وتعبئة وتقشير فول سودانى ، بجهة : سماكين الشرق   



 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

عن مالبس  121241برقم  21211211، قيد فى  011110111قدرية البسيونى ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

مشتول السوق بملك سيد احمد السيد سيد احمد شومان -ش عمر بن الخطاب  1ل ، بجهة : اطفا  

عن مكتب  121218برقم  21211211، قيد فى  211110111شعبان محمد محمد عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 توريدات مواد غذائية ولحوم مجمده ، بجهة : حفنا بملك محمد محمد عطية

عن مكتب  121203برقم  21211211، قيد فى  011110111م سليم محمد يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وسا -  400

عم السيدانشاءات معدنية والمقاوالت والتوريدات عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : ش المتاجر بملك محمد عبدالمن  

عن  121282برقم  21211211، قيد فى  011110111العساسى لتجارة جميع لوازم البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

بملك حامد محمد مصطفى العساسى -تجارة جميع لوازم البناء ، بجهة : بحطيط   

عن مفروشات  121131برقم  12132121، قيد فى  1111110111اشرف عرفة السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

بملك على محمد مدبولى -وجهاز عرائس ، بجهة : كفر شلشلمون   

عن محل  121114برقم  21211213، قيد فى  2111110111محمد احمد احمد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

بملك حسن محمد عبدالحميد -اجهزة كهربائية ، بجهة : ابو برى   

عن  121820برقم  21211211، قيد فى  311110111السيد عبدالمهدى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رمضان -  404

بملك حنان احمد عبدالسالم عطية -المزينين  -تجارة كاوتش ، بجهة : ش الجالء   

عن مكتب  211211برقم  21211211، قيد فى  111110111ساميه محمد ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  405

 رحالت داخليه عدا السياحيه ، بجهة : بهنباى مركز الزقازيق ملك محمد السيد ابو النجا

عن مكتب  121812برقم  21211211، قيد فى  121110111محمد السيد طه احمد الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

ة احمد رشوانش الصفا من ش السيد مرعى بملك عايد 2مقاوالت ، بجهة :   

عن محل  121180برقم  21211220، قيد فى  011110111محمد عادل عبدالظاهر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  407

 مالبس ماعدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع التحرير بملك احمد فوزى عبدالحميد

عن  121182برقم  21211220، قيد فى  111101111عايده محمد سليمان محمد جاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  408

الكتيبه بملك حجازى حسين محمد حسين -بقاله ، بجهة : ش عبده ابو عاطف جلفينا   

عن تربية  121102برقم  21211224، قيد فى  1111110111رحاب السيد سليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  409

صان الحجر بملك ابراهيم توفيق السيد العايدى -صان البحرية  -ربرى مواشى حالبة ، بجهة : عزبة سليمان الب  

عن محل بيع  121108برقم  21211224، قيد فى  211110111ايمان حماده محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

بملك احمد محمد عيسى محمد -سيراميك ، بجهة : بنى عامر   

عن ورشة نجارة  121181برقم  21211220، قيد فى  201110111ر فرد ، رأس ماله ،  السيد جميل محمد حسن  ، تاج -  411

 ، بجهة : بنى جرى

عن  122101برقم  21211228، قيد فى  111110111شيماء رجب حسنى حسن شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

بملك محمد عبدالرازق محمد -د مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ام رما  

عن صيدلية  121221برقم  21211211، قيد فى  011110111سمر محمد محمود اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

بملك محمد ابراهيم محمود سليمان -، بجهة : الميمونة   

عن  121111برقم  21211223، قيد فى  111.11111احمد سالم السيد عوض الله زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

حمدمكتب رحالت داخليه ونقل عمال عدا النقل والرحالت السياحيه ، بجهة : شارع العجمى البيوم ملك/محمود بيومى السيد م  



 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

عن  121118برقم  21211223، قيد فى  1111110111ابوزيد احمد عبدالرحمن عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

ة مواشى حالبه ، بجهة : الناصريه مركز صان الحجر ملك/احمد عبدالرحمن عمارتربي  

عن  121208برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد مصطفى السيد محمد زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

بملك محمد السيد احمد بدران -مكتب ديكور ، بجهة : الجبل   

عن  121123برقم  21211223، قيد فى  1111110111لسيد النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شريف محمد عبدالله ا -  417

/ايه عصام مكتب مقاوالت وتوريدات عدا توريد العماله والكمبيوتر ، بجهة : شارع الزناتى من شارع زغلول ابوخالد الزقازيق ملك

 عبدالغفار عبدالبارى

عن  121111برقم  21211224، قيد فى  011110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اسالم محمد عبدالسالم مصطفى احمد -  418

بدالسالم مكتب رحالت ومتعهد نقل عمال داخلى عدا الرحالت والنقل السياحى ، بجهة : عزبه العايدى شبرا النخله ملك مصطفى ع

 مصطفى احمد

عن محل مالبس  122141برقم  21211221، قيد فى  111.01111عادل السيد حسين السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

بملك داليا محمد على -عمارة ابو حرب  -جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : ش الجيش   

عن سوبر  122111برقم  21211221، قيد فى  011110111وليد حسن احمد حسن العيوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

الزقازيق بملك حاتم احمد عبدالعزيز -بجوار كلية الزراعة  -الفاطمية  ماركت ، بجهة : تقسيم  

عن  122111برقم  21211231، قيد فى  011110111سامى يوسف السيد محمد رويشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

بملك حماده محمد احمد -معلف  مواشى ، بجهة : عراقى   

عن تربية  121232برقم  21211212، قيد فى  011110111فرد ، رأس ماله ،  سيف على عبدالله حسان  ، تاجر  -  422

مركز صان الحجر بملك على عبدالله حسان عمارة -مواشى حالبة ، بجهة : بجوار الصالحات   

 عن مقاوالت 121210برقم  21211212، قيد فى  1111110111عالء محمود احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

بملك محمود احمد ابراهيم على -وتوريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : العصلوجى   

عن مكتب  121110برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد عطيه محمد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

الزنكلون بملك ابراهيم عطيه محمد-، بجهة : عزبه الدواله رحالت داخليه ونقل عمال عدا النقل والرحالت السياحيه   

عن اكسسوار  121114برقم  21211223، قيد فى  1011110111ماجد سعيد حامد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

ر محمد علىوقطع غيار سيارات ، بجهة : شارع الدوحه من شارع اللواء عبدالعزيز على المساكن التعاونيه بملك ماه  

عن تجارة  121131برقم  21211213، قيد فى  1111110111محمود عاطف محمد مدبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 مفروشات ومالبس عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كفر شلشلمون بملك نادية خيرى حسن محمد

عن مطعم  121121برقم  21211213، قيد فى  111110111هانى فاروق يوسف ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

الزقازيق ملك محمد نبيل انور احمد بكير-ش ابراهيم عيد حى الزهور 23مشويات ، بجهة : عقار رقم   

عن مطعم  121121برقم  21211213، قيد فى  111110111هانى فاروق يوسف ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

ش محمد  1بناحية  2121-3-2والغى فى  2111-2-1فى  184841: كان له محل مطعم حاتى مشويات برقم  مشويات ، بجهة

 مندور المساكن التعاونيه  الزقازيق

عن مقاوالت  121181برقم  21211213، قيد فى  111110111عوض عيد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

صالحيه بحر البقر  الحسينيه ملك عثمان عيد السيد محمدعموميه ، بجهة : زراعه واحد  ال  

عن بقاله  121111برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد رمضان ابراهيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 ، بجهة : ش كامل السعدونى بملك صبرى محمد محمد ابراهيم وفرزات اسماعيل يوسف



 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

عن مكتب  121811برقم  21211211، قيد فى  211110111محسن السيد عطيه سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

زيزالزقازيق بملك ايمان محمد محمد عبدالع-خدمات صناعية وتوريدات عمومية)عدا توريدات الحاسب اآللى( ، بجهة : بهنباى   

عن  121120برقم  21211213، قيد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان سيد احمد عبدالفتاح الشحات  ،  -  432

الحسينيه ملك ليلى حسنى عزب على-ورشة نجارة ، بجهة : هانون   

عن تربية مواشى  121831برقم  21211211، قيد فى  011110111رباح وهدان تايه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

ن الحجر بملك على حسانين حسين عمرانصا-حالبة ، بجهة : رمسيس   

عن مكتب  121128برقم  21211211، قيد فى  111110111زينب السيد محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 رحالت داخلية ونقل عمال)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : كفر اباظة بملك ماهر جالل احمد على

عن مكتب  121134برقم  21211224، قيد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  نرجس حسن على محمد  ، تا -  435

بملك على عبدالله محمد -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : السعديين   

عن  121112برقم  21211211، قيد فى  111110111هناء عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

راهيممكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : بساتين االسماعيلية بملك هشام عبدالفتاح اب  

عن  121128برقم  21211223، قيد فى  011110111احمد ممدوح عبدالرحمن السيد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

دالمنعم حى الزهور بملك عب -يد العماله والكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : شارع سعد زغلول مقاوالت عامه وتوريدات عدا تور

 محمد عبداللطيف

عن مكتب  121101برقم  21211224، قيد فى  111110111اسامه احمد بكرى محمد شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

جهة : خلف مطبعة الجامعة قسم حسن صالحرحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحيه ، ب  

عن مكتب  121142برقم  21211213، قيد فى  211110111السيد حسن محمد عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

بملك حسن محمد عبداللطيف -مقاوالت ، بجهة : بساتين االسماعيلية   

عن قطع غيار  121148برقم  21211213، قيد فى  01110111اله ،  نور عبدالحميد السيد دياب  ، تاجر فرد ، رأس م -  440

بملك جميالت عبدالحميد مهدى -االشارة  -ش ترعة القنايات  21سيارات ، بجهة :   

عن ادوات  121121برقم  21211213، قيد فى  201110111احمد السيد صبحى الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

بملك السيد صبحى الشحات النقاش -لعصلوجى كهربائية ، بجهة : ا  

عن مصنع  121118برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد حسن سليمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 تقطيع رخام ، بجهة : كفر موسى عمران بملك حسن سليمان حسن محمد

عن بقاله ، بجهة :  121821برقم  21211211، قيد فى  011101112منال محمد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

بملك سعيد يوسف محمد السيد -االسدية  -منشية سعيد   

 121811برقم  21211211، قيد فى  011110111عاطف محمد فكرى محمد سليمان حمامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

قازيق الز-المنتزه -اسب اآللى( ، بجهة : ش مدرسة االمريكان عمارة العقادين عن توريدات عمومية)عدا توريدات الكمبيوتر والح

 بملك هدى امين محمود العقاد

عن  122114برقم  21211220، قيد فى  011110111عماد عبدالباسط عبدالقادر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

بملك محمد احمد على بكرى -صدر مصنع لتصنيع وتعبئة بويات للغير ، بجهة : ش مستشفى ال  

عن  121124برقم  21211220، قيد فى  011110111عبدالكريم عواد محمود عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

بجوار الوحدة الصحية بملك احمد محمد حسانين -مقاوالت عمومية ، بجهة : الخطارة الصغرى   

عن صيدليه  121144برقم  21211224، قيد فى  201110111رأس ماله ،  نورا احمد يوسف محمد  ، تاجر فرد ،  -  447

 بشريه ، بجهة : كوم االشراف بملم سعيدالحسينى عطيه على



 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

عن ورشة تصنيع  121121برقم  21211220، قيد فى  111110111السيد السيد عطا سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

اة الكبرى ملك/ محمد السيد السيداخشاب ، بجهة : الدور االرضى المناج  

عن  121202برقم  21211211، قيد فى  1011110111ابراهيم فوزى محمد جميل المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

بملك فوزى محمد جميل المهدى -تجارة كاوتش وقطع غيار نقل ، بجهة : مساكن مجلس المدينة   

عن  121228برقم  21211211، قيد فى  111110111لله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وليد سامى ابراهيم محمد عبدا -  450

 مالبس جاهزه بالتجزئة عدا المالبس العسكرية ، بجهة : القلعة / الصباغين / بملك رمضان طلبة يحيى

عن معلف  121122برقم  21211223، قيد فى  1211110111سمر سمير جمال فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 مواشى حالبه ، بجهة : بجوار محطه صرف شلشلمون بملك سمير جمال فرج

عن  121112برقم  21211224، قيد فى  2011110111محمد شعبان عيد سالمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

مدوح شحته محمدمكتب مقاوالت عامه واالعمال البيئيه ) اعمال عزل ( ، بجهة : كفر مصطفى افندى بملك م  

عن  122118برقم  21211221، قيد فى  121110111منصور مسعد حسانين منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 مقاوالت عمومية وتاجير معدات ، بجهة : ش خليج ابو سعد مركز صان الحجر بملك فارس منصور مسعد حسانين

عن بقاله تموينيه ،  122121برقم  21211231، قيد فى  111110111اله ،  ريم جمال السيد سليم  ، تاجر فرد ، رأس م -  454

 بجهة : بنى عامر ملك جمال السيد سليم

عن مكتب  122138برقم  21211231، قيد فى  1111110111محمد ناصف موسى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

لك ناصف موسى السيدبهجات بم -مقاوالت عمومية ، بجهة : ش خالد بن الوليد   

عن مكتب  122111برقم  21211231، قيد فى  01110111محمد عالء محمد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 رحالت داخليه ونقل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : عزبه النقايره كفر اباظه ملك هانى احمد عيسى

عن  121108برقم  21211213، قيد فى  1111110111ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد احمد محمد عبدالمعطى ط -  457

بملك احمد محمد عبدالمعطى -بيع اسمده ومبيدات ومخصبات ، بجهة : مفارق ابو نصار   

عن  121143برقم  21211213، قيد فى  211110111محمد احمد يوسف حسن عوض الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

بملك احمد يوسف حسن -عزبة الزعفرانية  -ب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : بردين مكت  

عن  121144برقم  21211213، قيد فى  111110111عادل عبدالفتاح عبدالفتاح نصير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

راهيم بملك تامر اب -منشية مبارك  -مكتب توريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : ش ترعة العوجة 

 يوسف سليمان

عن مقشرة  121121برقم  21211211، قيد فى  1111110111مد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد سليمان مح -  460

 فول سودانى ، بجهة : سماكين الشرق مركز الحسينيه ملك محمد سليمان محمد سليمان

عن مكتب  121211برقم  21211211، قيد فى  01110111امال سمير محمد محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 رحالت داخليه ونقل عمال عدا السياحيه ، بجهة : ش رشيد يوسف بك الزقازيق ملك رضا احمد عطيه

عن توريدات  121822برقم  21211211، قيد فى  01110111محمد سعيد عبدالسميع سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

بجهة : بنى جرى مركز ابو حماد ملك سعيد عبدالسميع سالمعامه عدا توريد العماله والكمبيوتر والحاسب اآللى ،   

عن  121111برقم  21211211، قيد فى  1111110111ابراهيم امين عبدالبارى الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

الزقازيق بملك عطية احمد حجازى احمد -الغشام  -مقاوالت عامه ، بجهة : ش مسجد الرحمن   

عن مكتبه  121122برقم  21211220، قيد فى  011110111وى عطيه المقدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد نب -  464

 وخردوات عدا تصوير المستندات ، بجهة : ش / مسجد عيوشه بملك مهدى كامل مهدى احمد



 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

عن تجارة  133121برقم  21211224، قيد فى  111110111عمرو صبحى محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

بملك وجيه عبدالمنعم صابر -مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : السعديين   

عن مغسلة   121113برقم  21211220، قيد فى  1111110111وليد عرفه عبدالقادر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

بملك محمد ايمن امام -سيارات ، بجهة : المنشية الجديدة   

عن معلف  121141برقم  21211224، قيد فى  011110111عصام جميل على وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

بملك جميل على وهدان -تسمين مواشى حالبة ، بجهة : الزنكلون   

تربيه عن  121111برقم  21211220، قيد فى  011110111ايمان احمد نجا العدروسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

صان الحجر بملك محمد عبدالجليل مسعد احمد سماحه -مواشى حالبه ، بجهة : الرست   

برقم  21211211، قيد فى  111110111رباب عبدالحميد عبدالمجيد ابو نعمه موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

دالمجيد ابو بملك عبدالحميد عب -صنافين البحرية عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ال 121218

 نعمه

 141820برقم  21211223، قيد فى  211110111شعبان محمد الصغير محمد محمد الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  470

 عن مكتب توريدات سيراميك وادوات صحيه ، بجهة : انشاص الرمل امام المجلس المحلى ملك/محمد الصغير محمد

 141820برقم  21211223، قيد فى  211110111شعبان محمد الصغير محمد محمد الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

بيس بل -عن مكتب توريدات سيراميك وادوات صحيه ، بجهة : له محل اخر بناحية / انشاص الرمل ـ ملك/ محمد عبدالعظيم محمد 

حيةبنشاط /  تجارة السيراميك و االدوات الص  

عن تجارة  102141برقم  21211211، قيد فى  011110111احمد عادل عماره حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

بملك احمد محمد عوض -اجهزة المحمول واكسسوارتها ، بجهة : محل بشارع سعد زغلول   

عن تجارة  102141برقم  21211211ى ، قيد ف 011110111احمد عادل عماره حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

طيف اجهزة المحمول واكسسوارتها ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / طريق الوكايل موازى لطريق المطار ملك ساميه عبدالل

بنشاط / استيراد وتوريدات -بلبيس  -عزازى   

عن  121248برقم  21211211، قيد فى  110111011السيد شحته احمد كمال ابراهيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 حظيرة مواشى حالبة ، بجهة : دوامه / بنى عامر / بملك وليد السيد شحته

عن  121200برقم  21211211، قيد فى  011110111محمود السيد احمد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

حمد عبدالسالممقاوالت عامه ، بجهة : كفر العزازى بملك السيد ا  

عن مكتب نقل  121214برقم  21211211، قيد فى  011110111عمرو على محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

هشام على محمد حسين -بملك على محمد حسين  -عمال داخلى عدا النقل السياحى ، بجهة : ش ترعة الشون   

عن تجارة  121104برقم  21211224، قيد فى  011110111فرد ، رأس ماله ،  مروه عبدالمنعم عبدالله الدالى  ، تاجر  -  477

صالح سالم بملك رضا السيد محمد -وتوزيع مواد غذائيه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : حى االطباء   

تجارة عن  121133برقم  21211213، قيد فى  1111110111سمير عبدالسالم محمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

بملك حسناء رجب احمد -وتشغيل معادن ، بجهة : هرية رزنة   

عن مكتب رحالت  121141برقم  21211213، قيد فى  01110111محمد عبده حسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

بملك وفاء محمد ابو زيد محمد -داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : العلوية   

عن توريد  121122برقم  21211211، قيد فى  111110111مروه حسين متولى شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  480

يد احمد منيا القمح بملك عمرو الس-مطهرات ومواد تعقيم)دون االدوية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة( ، بجهة : ميت يزيد 

 احمد ابوالحاج



 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

عن مواد  121812برقم  21211211، قيد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سامى مصطفى محمد  -  481

القرين بملك سامى مصطفى محمد-غذائية وتوكيالت تجارية ، بجهة : ش الجالء   

برقم  21211211، قيد فى  111110111المرحلى لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

لمرحلىالحسينية بملك لمياء احمد ا-سماكين الغرب -عن تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ، بجهة : الغرقدة  218181  

عن ادوات صحيه  121111برقم  21211220، قيد فى  111110111حسن عبدالرحمن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

بملك مبروكه عبدالمنعم السيد منشاة ابو عمر -تيمور  -، بجهة : العساكرة   

عن  121121برقم  21211220، قيد فى  01110111سنسبيلة عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

بملك مرشدة محمد سليم -بقاله ، بجهة : بنى شبل   

عن  121121برقم  21211220، قيد فى  11101110سنسبيلة عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

2118/11/22واغلق فى  2110/2/24الزقازيق افتتح فى  141201بقاله ، بجهة : كان لها  محل برقيم قيد   

عن مصنع  121141برقم  21211224، قيد فى  111110111محمد سعيد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

جهة : شيبة قش بملك خالد محمود عبدالله عطيةصناعة اكواب ورقية ، ب  

عن  108110برقم  21211223، قيد فى  1111110111عصام عبدالحميد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 توريد زيتون ، بجهة : الحلبى ملك عبدالحميد محمد ابراهيم

عن  121440برقم  21211214، قيد فى  111110111محمد عبدالعاطى ابو هاشم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 مكتب رحالت داخليه ونقل عمال عدا اللسياحيه ، بجهة : تل حوين ملك اكمل زكى مهران احمد

عن  121440برقم  21211214، قيد فى  111.11111محمد عبدالعاطى ابو هاشم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 مكتب رحالت داخليه ونقل عمال عدا اللسياحيه ، بجهة : تل حوين ملك اكمل زكى مهران احمد

عن قطع  121484برقم  21211210، قيد فى  101110111عادل سعيد عبدالرحمن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  490

الزقازيق بملك احمد سعيد عبدالرحمن -االشارة  -قنايات غيار سيارات ، بجهة : ش ترعة ال  

عن مكتب  121411برقم  21211211، قيد فى  211110111احمد السيد عبدالله زيتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

لعمالة و مجالت الضافات الخرسانة الجاهزة و توريد مواد البناء ) سن ورمل و اسمنت  (و التوريداتالعمومية  عدا توريد ا

ش درب الوكالة ملك/ فايزه عبدالعزيز جاد رضوان1الكمبيوتر و الحاسب االلى و المقاوالت العامة ، بجهة : محل رقم   

عن تجارة  121012برقم  21211211، قيد فى  311110111محمد ابراهيم دسوقى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

ملك ابراهيم دسوقى محمد دسوقىب -كاوتش ، بجهة : اوالد زيد   

عن اسمده  121030برقم  21211211، قيد فى  0111110111السيد الشبراوى محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 ومخصبات زراعيه ، بجهة : مفارق خضير الصالحيه الجديده ملك محمد السيد بكرى يوسف

عن مواشى  121411برقم  21211211، قيد فى  1111110111رأس ماله ،   محمد السيد حميد محمد  ، تاجر فرد ، -  494

 حالبة ، بجهة : سعود البحرية بملك السيد حميد محمد

عن تجارة مواد  121428برقم  21211210، قيد فى  801110111شريف احمد محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

بملك نزار عبدالحليم حسين -النحال  -ى غذائية بالجملة ، بجهة : ش السجل المدن  

عن مكتب  121004برقم  21211211، قيد فى  111110111عالم عليوه محمد همدانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 توريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : شلشلمون بملك عليوة محمد همدانى

عن مكتب  121011برقم  21211211، قيد فى  011110111عطيه عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عبدالله -  497

ش المحاريث والهندسه المساكن التعاونيه الزقازيق ثان ملك محمد عادل عبدالقادر 18ديكور ، بجهة :   



 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

عن مكتب  121020برقم  21211211 ، قيد فى 011110111احمد فتحى السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 مقاوالت ، بجهة : كفر عمر مصطفى بملك فتحى السيد ابراهيم

عن مكتب  121811برقم  21211218، قيد فى  011110111محمد السيد اسماعيل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

بملك السيد اسماعيل على -مقاوالت ، بجهة : الجمايلة   

عن  121803برقم  21211218، قيد فى  111110111ى عبداللطيف سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى فهم -  500

ش جبل وعمر بملك السيد احمد محمد 1مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة :   

عن مكتب  141212برقم  21211212، قيد فى  111110111وائل حسنى لبيب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  501

بلبيس بملك حسنى لبيب محمد-رحالت داخلية ونقل عمالشركات)عدا الرحالت والنقل السياحى( ، بجهة : غيته   

عن  121243برقم  21211211، قيد فى  111110111اسامه محمد عبدالمنعم محمد نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  502

لك حلمى ابراهيم محمد متولىبم -ادوات منزلية ، بجهة : ش عبدالقادر طه   

 121201برقم  21211211، قيد فى  111110111احمد علوى عبدالحميد ابراهيم جاويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  503

القوميه بملك عثمان السيد ابراهيم البحراوى -عن مينى ماركت ، بجهة : ش الغشام  

عن  121211برقم  21211212، قيد فى  111110111، رأس ماله ،   محمد السيد البدوى محمد بيومى  ، تاجر فرد -  504

ش لكوظ قسم حسن صالح ملك/ محمد خيرى محمد4مكتب رحالت  داخلية و نقل عمال عدا الرحالت الداخلية ، بجهة :   

يع اعالف عن ب 121231برقم  21211212، قيد فى  011110111حماده محمد على يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  505

مركز صان الحجر بملك محمد على يوسف على - 1، بجهة : زراعة   

عن محل  121211برقم  21211212، قيد فى  211110111محمد السيد عبدالصادق السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  506

 مالبس اطفال ، بجهة : اول طريق عزبة الجبالى بملك فتحية عبدالحميد متولى

عن حظيره  121212برقم  21211211، قيد فى  011110111اس احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا عب -  507

صان الحجربملك ابراهيم محمد على على الصايغ -مواشى حالبه ، بجهة : المحموديه   

عن مكتب  128812برقم  21211211، قيد فى  011110111احمد محمد سالمه حسن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  508

ش غانم عبدالهادى غانم بملك محمد سالمه حسن امام 1مقاوالت ، بجهة :   

عن  121111برقم  21211223، قيد فى  011110111عبدالله ابراهيم عبدالله السيد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  509

بملك عبدالرحمن ابراهيم عبدالله السيد -تجارة اثاث ، بجهة : القطاوية   

عن تعبئة  121124برقم  21211213، قيد فى  111110111محمد جمال ابراهيم ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  510

بنى صالح بملك جمال ابراهيم ابو النجا -وتغليف مواد غذائية ، بجهة : عزبة بنى صالح   

عن تربية  121101برقم  21211213، قيد فى  1111011111ابراهيم صالح ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

صان الحجر بملك صالح ابراهيم ابراهيم خليل -صان البحرية  -مواشى حالبة ، بجهة : الخاليلة   

عن مقاوالت عامه  122121برقم  21211228، قيد فى  011110111على حسن احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

بملك عماد عبدالباسط عبدالقادر -اء ، بجهة : كفر العزازى وتوريد مواد بن  

عن مكتب رحالت  121101برقم  21211213، قيد فى  111110111تامر حامد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 داخليه ونقل عمال عد الرحالت السياحيه ، بجهة : مالمس ملك حامد احمد السيد

عن  121124برقم  21211211، قيد فى  011110111حسين على مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهيم  -  514

 مكتب توريدات عموميه عدا توريد العمال والكمبيوتر ، بجهة : انشاص الرمل ملك ابراهيم حسين على



 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

عن بيع مالبس  121811برقم  11212112، قيد فى  111110111محمد عبدالله محمود شديد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

الزقازيق بملك ابراهيم عبدالله محمود شديد-شارع احمد دسوقى من الغشام  1عقار رقم  1جاهزة)عدا المالبس العسكرية( ، بجهة :   

عن قطع  121831برقم  21211211، قيد فى  111110111حسين محمد الشحات الحسينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

بملك سماح سالمه جودة محمود -ادوات كهربائية ، بجهة : كفر الغنيمى غيار   

عن تربيه  121110برقم  21211220، قيد فى  2111110111وليد عالم عبدالله السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 مواشى حالبه ، بجهة : الظواهريه بملك عالم عبدالله السيد

عن بقاله ،  121132برقم  21211224، قيد فى  111110111احمد ابو النور السيد هلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 بجهة : انشاص الرمل بملك منصور ابو النور السيد

تبة عن مك 121183برقم  21211220، قيد فى  111110111صبرين احمد محمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

يم بملك امل محمد عبدالعل -مركز منشاة ابو عمر  -وادوات مدرسية ومكتبية عدا تصوير المستندات ، بجهة : منشاة ابو عمر 

 عبدالعزيز

عن ورشة  122113برقم  21211220، قيد فى  01110111احمد عبدالبديع محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

ثمانين بملك محمد ابراهيم محمدالمونتال ، بجهة : عزبة ال  

عن بالى  121124برقم  21211223، قيد فى  311110111احمد صالح ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

، بجهة : طلبه  2121/1/1بتاريخ  4101استيشن كافيه فيما عدا االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه بموافقه امنيه رقم

لقومية ملك/احمد عبدالله محمدعويضة ا  

عن  121221برقم  21211211، قيد فى  1111110111ياسر عبدالعال محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 -المساكن التعاونية  -ش رشدى  1مكتب توريدات عامه ومقاوالت عامه عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : 

لك هيثم محمد ابو الحمد عمارةالزقازيق بم  

عن مكتب  121281برقم  21211211، قيد فى  111110111احمد احمد عبداللطيف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

بملك جمال احمد عبد اللطيف محمد -رحالت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : سندنهور   

عن توريدات  121111برقم  21211224، قيد فى  011110111د يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد يحيى محمو -  524

بملك صبحى جابر السيد -المالك -عموميه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : الحريه  

برقم  21211231، قيد فى  011110111له ،  وليد محمد على زين العابدين محمد عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  525

عن بيع وتصنيع صابون سائل ، بجهة : ش السيد المهدى / االشارة / الزقازيق بملك محمد على زين العابدين 122123  

عن تجارة  121132برقم  21211213، قيد فى  111110111محمد ابراهيم اسماعيل االفندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

بملك ابراهيم اسماعيل االفندى -ع غيار جرارات ، بجهة : الصالحية القديمة قط  

عن مكتب  121111برقم  21211213، قيد فى  011110111فتحية مجدى محمد مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

حمد بملك جمال حلمى رضوان م - تل روزن -رحالت داخلية ونقل عمال الشركات عد الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة ابو غنيم 

 غنيم

 121823برقم  21211211، قيد فى  111110111محمود محمد الربيع عبدالغنى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

بملك وليد محمد حامد -القومية  -عن مجمدات ودواجن فريش ، بجهة : ش سمير المصرى   

عن  121123برقم  21211213، قيد فى  01110111هيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمد جمال الدين محمد ابرا -  529

الزقازيق ملك ندى عمر ابراهيم الزيات-الحسينيه -ش الجهاد  2بقاله ، بجهة :   

عن محل  121812برقم  21211211، قيد فى  01110111السيد فرحان حماد محمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  530

انشاص الرمل بلبيس بملك حسان فرحان حماد محمد-ت البان ، بجهة : عزبة تل الجراد منتجا  



 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

عن تعبئة  121131برقم  21211224، قيد فى  111110111انور عبدالرحمن محمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

محمد عمربملك عبدالرحمن  -وتغليف مواد غذائية ، بجهة : م بشارة بجوار شبكة الكهرباء   

عن مكتب  121188برقم  21211220، قيد فى  111110111معتمد عبدالله احمد السيد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : طحلة بردين بملك شلبى عبدالله احمد السيد سلبى

عن مزرعة  121103برقم  21211224، قيد فى  2111110111، رأس ماله ،  مالك محمود على حسن  ، تاجر فرد  -  533

المالك بملك جميل محمد محمد عزب -دواجن ، بجهة : الثمانين   

عن مكتب  121101برقم  21211224، قيد فى  111110111محمد محمود عبدالحميد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

حمدبملك سامية عبدالمنعم السيد م -الرحالت السياحية ، بجهة : عزبة الجرجور الشيخ عيسى رحالت داخلية ونقل عمال عدا   

عن معلف  121101برقم  21211224، قيد فى  1111110111مدحت صالح السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

بملك مى سعد الدين محمود محمد -مواشى ، بجهة : نزلة العزازى   

عن تربية  121121برقم  21211223، قيد فى  011110111سعيد ابراهيم الدسوقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ضحى -  536

 مواشى حالبه ، بجهة : االزدهار منشاة ابوعمر ملك/فايد عبدالظاهر فايد

عن  121122قم بر 21211223، قيد فى  1111110111ايهاب حسن السيد حسن الصالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 مكتب مقاوالت عامه ، بجهة : عزبة الصالحى مركز الزقازيق ملك حسن السيد حسن الصالحى

عن توريد نظم  122133برقم  21211231، قيد فى  211110111بالل محمد عبدالحميد قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

الزقازيق بملك صابر  -القومية  -ش عبدالله بن مسعود  2ة : اتصاالت داخلية بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجه

 عبدالمعطى عبدالحميد الدسوقى

عن اكسسوار  121110برقم  21211213، قيد فى  1111110111ايمن محمد ناصر نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

جميل مرسى عزيز ش قاسم / القومية بجوار مطعم طاطا / بملك قوت القلوب 0حريمى ، بجهة :   

عن تربية  121111برقم  21211213، قيد فى  1011110111السعيد احمد انيس مقبل السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  540

ابو الهول مركز صان الحجر بملك حمدى محمد عباده محمد 1مواشى حالبة ، بجهة : عزبة   

عن مكتب  121130برقم  21211213، قيد فى  01110111رأس ماله ،   ابراهيم ابراهيم سيد احمد سالم  ، تاجر فرد ، -  541

بملك محمد ابراهيم ابراهيم -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الشيخ جبيل   

صنيع عن ت 121181برقم  21211213، قيد فى  2111110111ايمان عبدالسالم على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

يدلحوم الدواجن واللحوم المجمدة واالسماك والمواد الغذائيه ، بجهة : سعود القبليه مركز الحسينيه ملك عبدالسالم على الس  

عن مكتب  121813برقم  21211211، قيد فى  011110111اشرف صبحى السيد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

الحميدبلبيس بملك صبحى السيد عبد-ميت جابر -حالت السياحية( ، بجهة : عزبة السرايا رحالت ونقل عمال داخلى)عدا الر  

عن معرض  112112برقم  21211218، قيد فى  011110111اشرف محمد محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

محمد محمد عليوةبملك السيد  -سيارات ونقل عمال داخلى للمصانع والشركات ، بجهة : موقف القرين   

عن معرض  112112برقم  21211218، قيد فى  011110111اشرف محمد محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

وى ملك محمد نب -شارع ترعة المنيا  -سيارات ونقل عمال داخلى للمصانع والشركات ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / 

محمولغريب / فاقوس بنشاط /  خدمات   

عن  122112برقم  21211220، قيد فى  011110111امل عبدالفتاح زايد متولى زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 مكتب رحالت داخليه عدا الرحالت السياحيه والنقل السياحى ، بجهة : ميت ابو على بملك محمد كمال حرب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن سوبر  121112برقم  21211220، قيد فى  011110111عبدالله مهدى كامل مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

 ماركت ، بجهة : ش مسجد عيوشه بملك مهدى كامل مهدى احمد عبدالرحيم

برقم  12112242، قيد فى  011110111اشرف محمد محمد محمد ابراهيم العزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

ه محمد بملك اسام -كفر العزازى  -عن مكتب مقاوالت وتوريدات عدا توريد العماله والكمبيوتر ، بجهة : ش البوستة  121100

 محمد محمد ابراهيم العزازى

عن  121220برقم  21211211، قيد فى  011110111محمد محمدى عبدالسالم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

تب تصدير ، بجهة : ش ترعه مصطفى افندى بملك مصطفى احمد احمد غريبمك  

عن  121201برقم  21211211، قيد فى  111110111منى زكى عبدالرحيم عمر عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  550

دلك السيد ابو زيد السيبم -مشتول السوق  -مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الغفارية   

عن ماكينة طحين  121212برقم  21211211، قيد فى  41110111احمد محمد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

بملك صالح محمد محمد ابراهيم -المزينين  -وفراكة ارز ، بجهة : ش الجالء   

عن مطبعه فيما  121110برقم  21211224، قيد فى  01110111 محمد حسن حسن احمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  552

زمه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الال-عدا خدمات االنترنت 

( ، بجهة : شارع مدرسه الثانويه بنات بملك عبده حسين غريب 2121/0/13فى  3141)موافقه امنيه برقم   

عن  122111برقم  21211228، قيد فى  1111110111محمد صالح عبدالله محمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

بملك محمود صالح عبدالله -تجارة خردوات ، بجهة : ش النصر   

عن مطعم  211121برقم  21211211، قيد فى  311110111كريم ماهر محمد ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

بملك باهر محمد باهر على -بيتزا ، بجهة : المنشية الجديدة   

عن مكتب  121141برقم  21211213، قيد فى  111110111سامية محمد السيد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

معه مشتول السوق بملك احمد ج -العجمى  -رحالت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : الشارع الكبير 

 السيد جمعه

عن سوبر ماركت  121138برقم  21211213، قيد فى  211110111وليد محمد فكرى امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

الزقازيق بملك عادل عبدالمنعم السيد كامل -الحناوى  -، بجهة : ش بالل بن رباح   

عن مكتب  121120برقم  21211211، قيد فى  01110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    همت عادل عبدالحميد ابراهيم -  557

ابوحماد بملك صالح محمد عطيه جاب الله-رحالت داخلية ونقل عمال)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : كشيك   

عن مكتب  121123برقم  12121121، قيد فى  111110111شاكر محمد فؤاد محمد عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

ابوحماد بملك محمد فؤاد محمد عليوه-رحالت ونقل عمال داخلى)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : كفر ابومسلم   

عن توكيالت  121822برقم  21211211، قيد فى  201110111عامر محمد عبده محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

بملك نيبال محمود محمد مصطفى -المشروع  تجارية ومواد غذائية ، بجهة : ش  

برقم  21211211، قيد فى  0111110111عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالفتاح موسى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  560

وسىالحسينية بملك عبدالمنعم عبدالفتاح م-عن غربلة وتعبئة وتقشير فول سودانى ، بجهة : سماكين الشرق  121811  

عن بيع احذيه  121183برقم  21211213، قيد فى  1111110111امر صابر محمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ت -  561

 جلديه ورياضيه ، بجهة : انشاص الرمل ملك منى مهدى عبدالمنعم محمد

عن بقاله  211211برقم  21211211، قيد فى  201110111اسماء ممدوح محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

الشبانات مركز الزقازيق ملك محمود السيد محمد-تموينيه ، بجهة : العزيزيه   



 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

عن معلف  121121برقم  21211211، قيد فى  1011110111زاهر سالمة عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

ابوحماد بملك سالمة عبدالعزيز سالم-تسمين مواشى ، بجهة : كفر عياد   

عن تجارة  121128برقم  21211220، قيد فى  111110111سماح عبدالحكيم عامر يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 الحبوب واالعالف والمواد الغذائيه ، بجهة : كفر الشيخ عيسى بملك محمد صالح محمد السيد

عن  121112برقم  21211220، قيد فى  011101111صالح السيد احمد حسن عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

بملك السيد احمد حسن -اكسسوارات محمول ، بجهة : الصيرافية   

عن محل  121142برقم  21211224، قيد فى  1111110111انس ابراهيم احمد منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

حمد منسىبملك ابراهيم ا -مالبس عدا المالبس العسكرية ، بجهة : عمريط   

عن تعبئة  122111برقم  21211221، قيد فى  311110111عالء محمد حمدان عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

بملك حمدان عبداللطيف عطية -مواد غذائية ، بجهة : كفر عثمان عطية   

عن تجارة  121121برقم  21211223ى ، قيد ف 111110111الصاوى لتجارة االلوميتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

شارع السيد عطيه بجوار بنزينة بيومى ملك/عمرو احمد الصاوى يوسف2الومنتال ومستلزماته ، بجهة :   

عن  121102برقم  21211224، قيد فى  011110111محمود محمد على محمد روق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

بملك محمد على محمد روق مقاوالت عامه ، بجهة : كفر العزازى  

عن قطع غيار  122142برقم  21211221، قيد فى  201110111على صابر محمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  570

بملك الشحات صابر محمد منصور -سيارات وتوك توك ، بجهة : ش اوالد نجم   

عن  121111برقم  21211220، قيد فى  111011120محمود غريب السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

نىالقوميه بملك صبرى محمد بسيو -شارع الخليفه الراشد من شارع طلبه عويضه  8مستحضرات تجميل محليه وهدايا ، بجهة :   

برقم  21211211، قيد فى  201110111عادل احمد ممدوح السيد عبدالرحمن عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

د عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد الكمبيوتر والحاسب اآللى وعدا توريد العماله ، بجهة : ميت حمل ملك احم 122212

 ممدوح السيد عبدالرحمن

عن  121202برقم  21211211، قيد فى  01110111عبدالرحمن عالء عياش محمد بركة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

مد على قسم الجامع بملك صفية عطية محمدش مح 1خردوات ، بجهة :   

عن ورشة  121131برقم  21211224، قيد فى  011110111محمود السيد عطيه مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

 مالبس جاهزة عدا المالبس العسكريه ، بجهة : بير عمارة

عن بقاله ، بجهة  122138برقم  21211221، قيد فى  121110111محمد مرشد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

بملك هدية احمد محمد خلف الله -: العباسة   

ن ع 122100برقم  21211231، قيد فى  211110111خضرة عبدالمنعم عبدالحليم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

بملك محمد عطية محمد سليمان -تجارة فواكهه وحبوب بالتجزئة ، بجهة : منية سنتا   

عن حظيرة  102188برقم  21211211، قيد فى  1211110111خالد السيد عبدالهادى ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

بارة الميمونه  مركز الزقازيقبناحية شن 2111-2-3فى  102188مواشى حالبه ، بجهة : له محل اعالف برقم   

 122110برقم  21211220، قيد فى  211110111عبدالوهاب سعيد فتحى محمد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : حفنا بملك صالح عبدالعظيم سليمان

برقم  21211220، قيد فى  011110111واد الغذائية بقاله جمله وقطاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الشنوانى لتجارة الم -  579

انىبملك هليل شعبان الشنو -عن تجارة مواد غذائية بقاله جملة وقطاعى ، بجهة : ش بور سعيد بجوار مقلة فاتن  121122  



 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

عن  121111برقم  21211224، قيد فى  111110111 محمد حسين مصطفى حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  580

بملك مها محمد حسن على -مقاوالت عمومية ، بجهة : الملكيين القبلية   

عن مواد  121201برقم  21211211، قيد فى  111110111سامية السيد عراقى عراقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

هادى طلبةبملك ياسر ال -غذائية ، بجهة : حى القواصين   

 181110برقم  21211211، قيد فى  211110111اسامه محمد صالح الدين عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

بملك نهى محمد عبدالعزيز -عن سوبر ماركت ، بجهة : الكيالنية   

 181110برقم  21211211، قيد فى  112111101اسامه محمد صالح الدين عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

ياتعن سوبر ماركت ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية /  الكيالنيه فاقوس ملك فاطمه محمد حسين بنشاط /  مصنع حلو  

عن تجارة  121121برقم  21211223، قيد فى  011110111فاطمه السيد امين على عركز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

ش جمال عبدالناصر بملك السيد محمد محمد محمد مرعى 2محمول ، بجهة :  تليفونات  

عن مكتب  121148برقم  21211224، قيد فى  011110111سنيه فرج مصطفى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

ديد فتحى عبدالحميرحالت داخليه ونقل عمال عدا الرحالت السياحيه والنقل السياحى ، بجهة : شلشلمون بملك عبدالحم  

عن  122121برقم  21211221، قيد فى  111110111محمد السيد عبدالمقصود احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

بملك  -توريدات عمومية وحاصالت زراعية وخضار وفاكهه بالتجزئة عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : سنهوت 

صودسمير السيد عبدالمق  

عن مزرعة  182012برقم  21211228، قيد فى  011110111عماد سليمان محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 عجول تسمين وحالب ، بجهة : دوامه / الحمامصه / بنى عمر بملك زينب سمير محمود

عن مزرعة  182012برقم  21211228، قيد فى  011110111عماد سليمان محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

اط /  عجول تسمين وحالب ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / كوبرى الحمامصه دوامه فاقوس ملك زينب سمير  محمود بنش

 معرض سيارات وتكاتك

عن  121282برقم  21211211، قيد فى  2111110111حسن محمد خضرى دياب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

مركز مشتول السوق بملك محمد خضر دياب -بيع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كفر ابراش   

عن بقاله  121224برقم  21211211، قيد فى  201110111رباب السيد محمود حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  590

ى عبدالمجيد السيدبملك شافع -تموينيه ) مشروع جمعيتى( ، بجهة : شبرا العنب   

عن مكتب  121112برقم  21211224، قيد فى  111110111سوسو عبدالحكيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 رحالت داخليه ونقل عمال عدا الرحالت السياحيه والنقل السياحى ، بجهة : احواض الندى بملك عاطف عبدالمجيد محمود

عن سوبر  121141برقم  21211224، قيد فى  011110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق عوض محمد سليمان  ،  -  592

القوميه بملك اشرف حسين سيد -ماركت ، بجهة : ش ابن خلدون   

عن سوبر  121141برقم  21211224، قيد فى  011110111طارق عوض محمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

غلق شارع لبنان عمارة الزهراء المساكن ملك السيد ميجل محمد قنصوة ونشاطه مخبز افرنجى وا ماركت ، بجهة : كان له محل ب

2111/2/22فى   

عن  121182برقم  21211213، قيد فى  111110111محمد عبدالمجيد عامر عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

المجيد عامر عبدالعزيزالحسينيه ملك عبد-سعود القبليه -بقاله ، بجهة : منازع   

عن  121111برقم  21211211، قيد فى  211110111مصطفى جمال محمد على دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

بلبيس بملك ناديه مصطفى عيسى-مكتب رحالت ونقل عمال داخلى)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : ميت جابر   



 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

عن  121821برقم  21211211، قيد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن  ، -  596

بملك مصطفى عبدالحفيظ محمد -توريد مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل محلية ، بجهة : ش المستشفى   

عن  281218برقم  21211211، قيد فى  311110111احمد على عبدالعزيز عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 مالبس حريمى ، بجهة : ش جمال عبدالناصر بملك هاله عادل نجم محمد عطية

عن  121142برقم  21211224، قيد فى  011110111سحر محمد يونس محمد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

ر عبدالبديع عبدالحميدبملك عم -توكيالت تجارية ، بجهة : كفر محمد اسماعيل امام المدرسة االعدادية بنات   

عن  121143برقم  21211224، قيد فى  011110111محمود محمد سليمان حسن برى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

ش الجامع ارض عزيز صفوت بملك سليمان عبدالسميع سليمان غالى 11مكتب مقاوالت عامه ، بجهة :   

عن معلف  121138برقم  21211224، قيد فى  1111110111س ماله ،  السيد عبده السيد عطيه  ، تاجر فرد ، رأ -  600

بملك احمد اسماعيل على اسماعيل -مواشى ، بجهة : ش الحرية   

عن معلف  121138برقم  21211224، قيد فى  1111110111السيد عبده السيد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  601

مكتب الغردقة 03111قيد  مواشى ، بجهة : له محل رئيسى اخر برقيم  

عن بقالة نموينية  121123برقم  21211220، قيد فى  311110111احمد حسين محمد الفهاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  602

 ، بجهة : العدلية ملك/ احمد حسين محمد الفهاد

عن بقاله ،  121211برقم  21211211فى ، قيد  211110111سامية عبدالعظيم محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  603

بملك ابراهيم محمد مجلى راغب -بجهة : منية المكرم   

عن معلف  121213برقم  21211211، قيد فى  2111110111السيد حسن احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  604

 مواشى ، بجهة : الحرية بملك عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالعاطى

عن معلف  121113برقم  21211224، قيد فى  1011110111السيد شوقى عبدالبارى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  605

بملك شوقى عبدالبارى على خشبه -مواشى تسمين ، بجهة : العزيزيه  

عن بيع  121111برقم  21211224، قيد فى  011110111محمد اسماعيل عبدالقادر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  606

 شباشب فلينيه بالستيك ، بجهة : ش / المدارس الجديد بملك زكيه صالح مكاوى

عن  122101برقم  21211221، قيد فى  111110111محمد خيرى عبدالحفيظ جاد الكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  607

الكريمبملك خيرى عبدالحفيظ جاد  -توكيالت تجارية ، بجهة : ش االنتاج   

عن  121142برقم  21211213، قيد فى  201110111مريم محمد عبدالرازق عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  608

 بقالة وصرف سلع تموينية لمشروع جمعيتى ، بجهة : ش داير الناحية بملك عبدالله سليمان سليمان

 121112برقم  21211213، قيد فى  011110111، رأس ماله ،   عبدالرحمن السيد عبدالحفيظ محمد السيد  ، تاجر فرد -  609

ش محمد ابو عامر م من ش على سليم بملك السيد عبدالحفيظ محمد السيد 11عن تجارة اكسسوار محمول ، بجهة :   

محل  عن 121121برقم  21211211، قيد فى  111110111حبيبه عبدالله صالح عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  610

ابوحماد بملك حسانين محمد حسانين-مالبس)عدا المالبس العسكرية( ، بجهة : الحلمية   

عن مالبس  121811برقم  21211211، قيد فى  111110111حسين على محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

ق بملك سمير محمود عبدالعزيز مصطفىالزقازي-القومية -ش احمد اسماعيل  31جاهزة)عدا المالبس العسكرية( ، بجهة :   

عن سوبر  121814برقم  21211211، قيد فى  011110111شهيرة ابراهيم صابر عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

راهيمالمساكن التعاونية بملك السيد عبدالحميد السيد اب -ماركت وخردوات ، بجهة : ش احمد منصور من ش الحسن بن الهيثم   
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عن بيع لحوم  121140برقم  21211224، قيد فى  111110111جمال محمد احمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

الحريرى ملك اميمه رمضان ابراهيم -ودواجن مجمده ، بجهة : ابوهاشم  

عن تجارة  011181برقم  21211220، قيد فى  0111110111محمد رجب محمد السيد الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

مشتول السوق بملك ابو الذهب الشحات مدبولى محمد -كفر ابراش  -( بجوار كوبرى خوزق 2مواد غذائية ، بجهة : محل رقم )  

عن تجارة  101118برقم  21211220، قيد فى  0111110111محمد رجب محمد السيد الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

دبولى مشتول السوق جوار كوبرى خوزق كفر ابراش ملك ابوالذهب الشحات م -محل رئيسى اخر بناحية  مواد غذائية ، بجهة : له

مصنع حلويات  -محمد /  بنشاط   

عن عدد  122111برقم  21211220، قيد فى  011110111محمد صالح ابو هاشم سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

بملك راضى صالح ابو هاشم -لحاسب االلى ، بجهة : بنى  عامر يدوية و معدات عدا الكمبيوتر وا  

عن مصنع  121182برقم  21211224، قيد فى  111110111احسان حسن احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 مالبس عدا المالبس العسكرية ، بجهة : سعود البحرية بملك السيد احمد محمد سالمه

عن صالون حالقه ،  122102برقم  21211228، قيد فى  01110111مد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد سعيد مح -  618

 بجهة : العزيزية ملك/عماد غريب ادريس

عن تعبئه مواد  121212برقم  21211223، قيد فى  11110111احمد محمد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

ماكينة   القرين  بنشاط / -بملك صالح محمد محمد ابراهيم  -المزينين  -ل رئيسى اخر بناحية / ش الجالء غذائيه ، بجهة : له مح

 طحين وفراكة ارز

عن تعبئه مواد  121212برقم  21211223، قيد فى  11110111احمد محمد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  620

الء المزينين ملك/صالح محمد محمد ابراهيمشارع الج 2غذائيه ، بجهة : محل رقم   

عن تجارة قطع  121241برقم  21211211، قيد فى  111110111وحيد صبرى محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 غيار سيارات ، بجهة : هرية رزنة بملك صبرى محمد احمد عبدالفتاح

عن  121201برقم  21211211، قيد فى  1111110111اله ،  مراد رمضان رجب اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس م -  622

 ادوات صحية ، بجهة : الخطارة الصغرى بملك رمضان رجب اسماعيل

عن تجارة  121112برقم  21211223، قيد فى  111110111ابراهيم احمد ابراهيم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

المنشيه بملك حسن مصطفى عالم -خلف الحزب الوطنى سابقا  -منظفات وورقيات ، بجهة : ش احمد فؤاد   

عن مكتب  122131برقم  21211221، قيد فى  1111110111محمد عبدالحميد امين النملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

بملك سحر عبدالستار عبدالعزيز -قسم ثان  -توريد مستحضرات تجميل محلية ، بجهة : ش البرج   

 122118برقم  21211231، قيد فى  1111110111بدالحى محمد عبدالحى محمود سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  625

بملك محمد عبدالحى محمود -الروضة  38قطعة  - 4عن مصنع بويات وكيماويات ، بجهة : قرية السالم حوض قبلى   

عن مكتب  122148برقم  21211231، قيد فى  1111101110محمد احمد محمد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

السعيدية بملك احمد محمد احمد حسن -مقاوالت ، بجهة : ش مسجد التوحيد   

عن بقاله ، بجهة  121221برقم  21211211، قيد فى  011110111وائل متولى احمد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

وليد متولى احمد عمارصان الحجر بملك  -: كفر المسلميه  

عن ورشة  121111برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد السيد طلبة اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 نجارة موبليا ميكانيكية ، بجهة : عزبة طيبة الحسينية ملك/السيد طلبة اسماعيل
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عن حدايد  121211برقم  21211223، قيد فى  01110111عبدالله محفوظ حسن غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

بملك محفوظ حسن غريب -وعدد وادوات معمار ، بجهة : ش مصرف اكوه بجوار مجمع المدارس شيبة   

عن محل  122114برقم  21211228، قيد فى  211110111عزوز عبدالعزيز محمد عزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  630

بملك سعاد السيد فرج -انشاص الرمل  -لوحدة المحلية جزارة ، بجهة : ش ا  

عن  121118برقم  21211213، قيد فى  111110111عبدالسالم السيد عبدالحميد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

زينب احمد عبدالعال -مصنع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : الزنكلون بملك   

عن ورشة  121100برقم  21211213، قيد فى  011110111يد عبدالحميد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صالح حم -  632

صان الحجر بملك هبه عبدالفتاح على -رخام ، بجهة : االتحاد   

عن مواشى  121131برقم  21211213، قيد فى  011110111عيد السيد مسلم سليم شربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

الحسينيه ملك السيد مسلم سليم شربى-م بشارة -بشارة -حالبه ، بجهة : ازولين   

عن  121114برقم  21211211فى  ، قيد 1111110111احمد امين عبدالبارى الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

الزقازيق بملك عطية احمد حجازى -طريق موقف المنصورة  -الغشام  -مقاوالت عامه ، بجهة : ش مسجد الرحمن   

عن مركز  121821برقم  21211211، قيد فى  311110111اميرة السيد احمد السيد حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

مه للخدمات للقاحات البيطرية على اال يزاول النشاط اال بعد الحصول على الترخيص الالزم من الهيئة العابيع وتداول االدوية وا

بملك محمد احمد احمد حسين -الطريق الدائرى  -ش النحال  1البيطرية ، بجهة :   

عن معمل  111211م برق 21211211، قيد فى  111110111احمد اسماعيل محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

الزقازيق بملك تيسير غريب احمد -حى مبارك  -تصنيع حلويات ، بجهة : ش ترعة الشيخ منصور   

عن معمل  111211برقم  21211211، قيد فى  111110111احمد اسماعيل محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

حلويات بنشاط /  معرض بيع -سطه ملك محمد السيد محمد حسن تصنيع حلويات ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية شوبك ب  

عن مكتب  121833برقم  21211211، قيد فى  011110111اشرف احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

بملك ازهار عبداللطيف محمد محمد -توريدات عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : قرية الروضة   

عن مكتب  121833برقم  21211211، قيد فى  011110111اشرف احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  639

ى / مقاوالت  افتتح ف -بلبيس -توريدات عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : كان له محل بناحية الروضة 

2112/3/14واغلق فى  2118/4/1  

عن  121812برقم  21211211، قيد فى  011110111لفتاح محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدا -  640

بملك عبدالفتاح محمد اسماعيل -اكسسوار سيارات ، بجهة : كفر العزازى   

عن  121810برقم  21211211، قيد فى  1111110111محمد بهجت حمزه مرسى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

ش تامر النحال / الزقازيق / بملك مصطفى السيد احمد 1توكيالت تجارية ، بجهة :   

عن سوبر  121181برقم  21211224، قيد فى  111110111احمد ممدوح مرسى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

لك فاتن جابر محمد محمدبرج عبده عيسى طريق هرية القديم / يوسف بك / الزقازيق بم -ماركت ، بجهة : ش الجيش   

عن  121212برقم  21211211، قيد فى  21111110111خالد مصطفى معروف مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

سمصنع اعالف ومركزات اعالف ومستلزمات الدواجن ، بجهة : ش الوفاء واالمل / قرية السالم طريق العاشر من رمضان بلبي  

عن مكتب رحالت  121240برقم  21211211، قيد فى  111110111سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انوار عيد سلمان  -  644

 ونقل عمال داخلى عدا الرحالت السياحية ، بجهة : كفر مصطفى افندى بملك ممدوح شحته محمد
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عن مكتب  121284قم بر 21211211، قيد فى  111110111ايمان محمد حسن محمد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

مشتول السوق بملك اسامه مهدى سالمه -رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : ابراش   

عن  121131برقم  21211223، قيد فى  011110111احمد محمد صالح الهادى سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

بملك رضا عبدالغفار احمد -ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : ش بور سعيد  مقاوالت عامه وتوريدات عدا توريد العماله  

عن معلف  121101برقم  21211224، قيد فى  2111110111فاطمه ابراهيم حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

المالك ملك محمد فتحى محمد -مواشى ، بجهة : الثمانين   

 122101برقم  21211221، قيد فى  011110111الحميد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هديل ابراهيم سليمان عبد -  648

:  عن اجهزة كهربائية وادوات منزلية وتوكيالت تجارية وتوريدات عمومية عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة

 طريق سعود عليوة بملك احمد فتحى صالح

عن مخبز بلدى  122134برقم  21211231، قيد فى  01110111اجر فرد ، رأس ماله ،  صباح محمد حسن سالم  ، ت -  649

العدلية بملك عزيزة عبدالله محمد -نصف الى ، بجهة : عزبة عرب المدور   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ركة  ،  ورشة تصنيع مالبس عدا المالبس العسكرية   ،رأس مالها   شركة عبدالحليم رجب حافظ محمد و شريكه   ش -  1

/ ، عن ورشة تصنيع مالبس عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كفر اكياد ملك 121230برقم  21211212،قيدت فى  111110111

 عبدالحليم رجب حافظ

 111110111دى نصف الى   ،رأس مالها   شركه حماده عبدالنبى مصطفى مصطفى الشامى وشريكه   شركة  ،  مخبز بل -  2

 ، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : شارع المساكن الشعبيه بجوا ر المحطه ملك منى و 121111برقم  21211223،قيدت فى 

 مروه عبدالنبى مصطفى مصطفى الشامى و مريم ابراهيم احمد هاشم

عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى   ،رأس مالها    شركة محمود حسن هجام وشريكة   شركة  ،  توريدات عامه -  3

، عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة :  121111برقم  21211223،قيدت فى  1111110111

 كفر عياد بملك عبدالعزيز حسن هجام

يوانى والداجنى واستصالح االراضى   ،رأس مالها   شركة / احمد حسن وشريكته   شركة  ،  مسلتلزمات االنتاج الح -  4

، عن مسلتلزمات االنتاج الحيوانى والداجنى واستصالح االراضى ، بجهة :  121132برقم  21211224،قيدت فى  01110111

ب فلل الجامعة الدور الثانى سكنى يمين السلم 10شارع عثمان بن عفان قطعة رقم   

و  ى و شريكه شريف عنتر فتح الله مشالى   شركة  ،  المقاوالت و االستثمار العقارىشركة محمد شعيب السيد عجم -  5

برقم  21211211،قيدت فى  1111110111التوريدات العامة فيما عدا الكمبيوتر و الحاسب االلى و توريد العمالة   ،رأس مالها   

، بجهة :  يما عدا الكمبيوتر و الحاسب االلى و توريد العمالة، عن المقاوالت و االستثمار العقارى و التوريدات العامة ف 121211

 كرديدة ملك/ كريمه على احمد راشد

 تربية وتسمين وتجارة الدواجن الحيه والمذبوحة الحيه -ش / محمد على محمد طه وشريكة   شركة  ،  االنشطة الداجنه  -  6

الها   الف بانواعها الالزمة بانوعها الالزمة لإلنتاج الداجنى   ،رأس مانتاج وتجارة االع -والمذبوحة انتاج وتجارة بيض المائدة 

تربية وتسمين وتجارة الدواجن الحيه والمذبوحة  -، عن االنشطة الداجنه  121121برقم  21211223،قيدت فى  121110111

جهة : ش بانوعها الالزمة لإلنتاج الداجنى ، بانتاج وتجارة االعالف بانواعها الالزمة  -الحيه والمذبوحة انتاج وتجارة بيض المائدة 

بملك عبدالله محمد طلعت -صبرى م من ش هندسة الرى   
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برقم  21211211،قيدت فى  01110111شركة احمد عيد و شريكه   شركة  ،  مقاوالت و تشطيبات  ،رأس مالها    -  7

ك/ عيد السيد غريب، عن مقاوالت و تشطيبات ، بجهة : عزبة الغندور بنى عامر مل 121283  

 111110111شركه/ خالد ابراهيم محمد السيد وشريكه رضا ابراهيم محمد السيد   شركة  ،  بقاله وتموين  ،رأس مالها    -  8

، عن بقاله وتموين ، بجهة : دهمشا بملك هانم عبدالرازق عبدالعليم 121111برقم  21211223،قيدت فى   

 21211220،قيدت فى  111110111شركة / خالد محمود زكى و شريكته   شركة  ،  ديكورات و تشطيبات  ،رأس مالها    -  9

ش عمر شاهين االشارة ملك/ محمد رمضان محمد12، عن ديكورات و تشطيبات ، بجهة :  121121برقم   

اع االراضى ات النباتية بالماء و الهواء و استصالح و استزرربيع عبدالله عثمان محمد و شريكيه   شركة  ،  تدوير المخلف -  10

، عن تدوير المخلفات النباتية بالماء و  121118برقم  21211224،قيدت فى  011110111البور او الصحراويه  ،رأس مالها   

النخيلى طريق ابوحماد عزبة  4الهواء و استصالح و استزراع االراضى البور او الصحراويه ، بجهة : الدور االرضى عمارة 

 الزقازيق ملك/ محمد عبدالله عثمان

لمختلفه شركه/ محمود السيد جوده عيد حرب وشريكته   شركة  ،   معصرة بذره قطن وفول صويا وكافه البذور النباتيه ا -  11

القطان وتصنيع وحلج وتجارة ا واستخالص الزيوت النباتيه والعطريه وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والزيوت النباتيه والعطريه

، عن معصرة  121118برقم  21211223،قيدت فى  1111110111وتعبئه العلف الحيوانى والداجنى والسمكى  ،رأس مالها   

لمواد الغذائيه والزيوت بذره قطن وفول صويا وكافه البذور النباتيه المختلفه واستخالص الزيوت النباتيه والعطريه وتعبئه وتغليف ا

رفيه ) البنك لنباتيه والعطريه وحلج وتجارة االقطان وتصنيع وتعبئه العلف الحيوانى والداجنى والسمكى ، بجهة : الوحده المصا

 الزراعى المصرى ( بمنيه سنتا بملك البنك الزراعى المصرى ويمثله قانونيا / السيد محمد مرزوق

البترولية  ،  محطة تموين وخدمة سيارات وبيع وتوزيع وتسويق المنتجات شركة / أل عامر لتجارة المواد البترولية   شركة  -  12

، عن محطة تموين وخدمة سيارات وبيع وتوزيع وتسويق  121210برقم  21211212،قيدت فى  111110111،رأس مالها     

ملك عبدالحميد خليل عامر محمد -المنتجات البترولية ، بجهة : عرب البياضين   

د احمد محمد لكوظ وشركاه   شركة  ،  انشاء وادارة المنشآت التعليميه  فيما عدا خدمات االنترنت واألمن شركة /خال -  13

 121442برقم  21211214،قيدت فى  11111110111والحراسه والعماله بعد الحصول على التراخيص الالزمه   ،رأس مالها   

الالزمه ،  االنترنت واألمن والحراسه والعماله بعد الحصول على التراخيص ، عن انشاء وادارة المنشآت التعليميه  فيما عدا خدمات

مندور المساكن التعاونيه ثان الزقازيق ملك احمد احمد محمد لكوظ 1بجهة : ش د   

 121223برقم  21211211،قيدت فى  10110111عبدالله عربى عبدالله محمد وشركاه   شركة  ،  كافتيريا  ،رأس مالها    -  14

عن كافتيريا ، بجهة : امام مفارق العاشر من رمضان بلبيس ملك/ اشرف العربى عبدالله محمد ،  

ة شركة / محمود هاشم وشركاه   شركة  ،  تجارة وتسويق الفيتامينات واضافات االعالف واالسمدة والمبيدات الزراعي -  15

، عن تجارة وتسويق  121214برقم  21211212،قيدت فى  121110111وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  ،رأس مالها   

المستشارين  حى -الفيتامينات واضافات االعالف واالسمدة والمبيدات الزراعية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير ، بجهة : برج االمل 

ملك مجدى محمود حنفى و عاطف عبدالعزيز محمد -  

 21211210،قيدت فى  131110111بقالة و تموين  ،رأس مالها    شركة اسراء احمد سالم ابوجرير و شريكتها   شركة  ،  -  16

، عن بقالة و تموين ، بجهة : السماعنة ملك/ زينب عبدالمعطى مصطفى 121411برقم   

شركة / مبروك مراد عبدالسالم عمارة وشريكه   شركة  ،  بيع االدوية البيطرية ومستلزماتها   ،رأس مالها    -  17

لك م -، عن بيع االدوية البيطرية ومستلزماتها ، بجهة : الملكيين البحرية  121213برقم  21211212ى ،قيدت ف 2011110111

 حسام الحسينى محمد محمد

برقم  21211213،قيدت فى  111110111شركة / رشا على السيد وشريكها   شركة  ،  ادوات صحية   ،رأس مالها    -  18

ملك سعيد حسينى عبدالله -وة ، عن ادوات صحية ، بجهة : الص 121122  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

المنزلية  شركة / محسن شعيب عبدالرحمن عبدالعزيز وشريكه   شركة  ،  تجارة وبيع وتوزيع االجهزة الكهربائية واالدوات -  19

، عن تجارة وبيع وتوزيع  121211برقم  21211212،قيدت فى  011110111عدا الكمبيوتر والحاسب اآللى   ،رأس مالها   

رحمنملك ايمن شعيب عبدال -ة الكهربائية واالدوات المنزلية عدا الكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : عزبة ابوعاصى االجهز  

شركة / محمد عالء عزت وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عامة وتوريدات عمومية عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجاالت  -  20

، عن مقاوالت عامة وتوريدات عمومية عدا  121011برقم  21211211قيدت فى ، 011110111الحاسب اآللى  ،رأس مالها   

ملك اعتدال منصور محمد -المساكن التعاونية  -شارع الجزائر  22توريد العماله والكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة :   

 21211221،قيدت فى  111110111  شركة محمود صالح محمد و شريكيه   شركة  ،  تجارة السيارات  ،رأس مالها  -  21

، عن تجارة السيارات ، بجهة : كفر ايوب ملك/ احمد السيد محمد 122130برقم   

،قيدت فى  111110111شركة /احمد محسن محمد كمال وشريكه   شركة  ،  مخبز طباقى نصف آلى   ،رأس مالها    -  22

: ميت ابو عربى مركز الزقازيق ملك حماده محروس على ، عن مخبز طباقى نصف آلى ، بجهة  121401برقم  21211210

 يوسف

أس شركة محمد محمد ابراهيم البربرى وشريكة حسام محمد احمد حفنى محمد   شركة  ،  بيع وتوريد المواد الغذائية   ،ر -  23

ش  -ابراج الفؤاد  3: ، عن بيع وتوريد المواد الغذائية ، بجهة  121400برقم  21211214،قيدت فى  1111110111مالها   

بملك بهاء محمد عكاشة -الحسينية  -الشهيد طيار   

لى   محمد محمد على ابراهيم وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عامه وتوريدات عامه عدا الكمبيوتر وتوريد العماله والحاسب اآل -  24

وتوريدات عامه عدا الكمبيوتر وتوريد  ، عن مقاوالت عامه 121188برقم  21211211،قيدت فى  0111110111،رأس مالها   

غرب الغشام ملك سعيد عبدالجليل عبدالقادر-ش هزاع  8العماله والحاسب اآللى ، بجهة :   

،قيدت  01111110111ش / جمال احمد محمد حرب وشريكته امينة السيد   شركة  ،  استصالح اراضى   ،رأس مالها    -  25

بملك احمد سعيد محمد محمود -صالح اراضى ، بجهة : ش ارض ابو صيام ، عن است 121120برقم  21211223فى   

الكهربائية  شركة / محمد عبدالرازق حسين و شركاه   شركة  ،   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و صيانة و توريدات المعدات -  26

،رأس مالها      1من المجموعة 31و الفقرة  11و الميكانيكية و التوكيالت التجارية و االستيراد و التصدير فيما عدا المجموعة 

، عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و صيانة و توريدات المعدات  121821برقم  21211218،قيدت فى  21111110111

بجهة : ،  1من المجموعة 31و الفقرة  11الكهربائية و الميكانيكية و التوكيالت التجارية و االستيراد و التصدير فيما عدا المجموعة 

 المنطقة الصناعية طريق مطار انشاص بجوار شركة مسابك القاهرة الكبرى

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تاريخ    121432حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هانم الطيب اسماعيل    - 1

 شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل  شطب    21211214، وفى تاريخ    112182عبدالمنعم محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211210، وفى تاريخ    101081حمد عبدالعليم خميس عوض الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ا   - 3

 السجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211210، وفى تاريخ    11338محمود عبدالستار محمد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211210، وفى تاريخ    120318سالى محمد ابراهيم عبدالمقصود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

لسجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائياا  

، وفى تاريخ    111103محمد متولى على عطيه للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

تم محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا   21211211  

تم    21211211، وفى تاريخ    144088تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى  ،    - 7

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    184422عمرو عزت غريب عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    118822ود محمد عبدالرحمن متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محم   - 9

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    102211محمد السيد عبدالحميد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

القيد العتزال التجارة نهائيا السجل  تم محو  

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    121180عماد محمد متولى عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 السجل  شطب العتزال التنجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211ريخ ، وفى تا   12110نعمات خضرى عبدالعزيز خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  تم الغاؤه بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    111241محمد السيد احمد المتعب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    111182قيده برقم : محمد السيد محمد عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق    - 14

 السجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    141218سعيد حسنى مصطفى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 السجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    180811ء على هاشم مصطفى عمام  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : اسما   - 16

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    142111عبدالعظيم صالح على عش  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

العتزال التجارة نهائيا السجل  تم محو القيد  

تم    21211211، وفى تاريخ    81120طارق على عبد المقصود عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم    21211211فى تاريخ ، و   122021عبدالغنى احمد عبدالغنى احمد كسبة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 محو/شطب السجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211213، وفى تاريخ    118311عمرو يحيى سيدعبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

العتزاله التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    112111فرد  ،  سبق قيده برقم :  هيثم محمد نجيب كامل عبدالحميد  ،  تاجر   - 21

 السجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم    21211213، وفى تاريخ    181111عبدالفتاح محمد عبدالفتاح على شعيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

التجارة نهائيامحو/شطب السجل  تم محو القيد العتزال   

تم محو/شطب السجل    21211214، وفى تاريخ    108310اسماعيل على محمود امام  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

العتزال التجاره نهائيا   

السجل  تم محو/شطب   21211211، وفى تاريخ    11128شويكار سعدي علي ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

للوفاه   

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    134431ثناء عبدالمنعم ابوالنور سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

و/شطب السجل  تم مح   21211211، وفى تاريخ    111181بشير احمد محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    100314هانى السيد محمد محمد المراكبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211211يخ ، وفى تار   148322حسان حسين حسن حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

االعتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    21211218، وفى تاريخ    84038محمد  السيد  محمد برغوت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

العتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    21211218، وفى تاريخ    113121محمد على ابراهيم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 السجل  تم محو القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تاريخ    141112عطوه سعد عطوه سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211212، وفى تاريخ    143223:  سناء حسن خضرى كسبر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 32

العتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    142111عبدالله سميح عبدالله حسن مسافر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 السجل  تم االستغناء عنه

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    118812محمد عبدالواحد حسن منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم    21211212، وفى تاريخ    128210فاطمة احمد الرفاعى امين عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

لسجل  العتزال التجاره نهائيامحو/شطب ا  
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تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    141481نادية محمد حسين سالم صابر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    141121خليل فكرى عبدالسالم الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

 السجل  العتزال لتجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    101844ابراهيم السيد ابراهيم عبدالباقى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم    21211211، وفى تاريخ    181111يده برقم : تامر عبدالحميد عبدالوهاب سكران  ،  تاجر فرد  ،  سبق ق   - 39

 محو/شطب السجل  ال عتزال التجاره نهائيا

تم    21211211، وفى تاريخ    181214احمد محمد رضا عبدالمنعم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 محو/شطب السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211211، وفى تاريخ    111102ر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : وحيد عبدالحى محمد عام   - 41

العتزال التجاره نهائيا   

تم    21211211، وفى تاريخ    112110همت مصطفى عبدالفتاح عثمان الباجورى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 محو/شطب السجل  العنزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    123221محمد سعيد خليل مؤمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

 للوفاه

تم    21211211، وفى تاريخ    122188ابراهيم الشحات محمد سيد احمد خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 محو/شطب السجل  للوفاه

تم محو/شطب السجل    21211223، وفى تاريخ    102111اطف ابراهيم السيد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ع   - 45

العتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل    21211223، وفى تاريخ    102111عاطف ابراهيم السيد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

اره نهائياال عتزال التج   

تم    21211224، وفى تاريخ    18311خالد المالكى لتجارة وتوريد االخشاب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

 محو/شطب السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    18311خالد خليل عبدالوهاب المالكى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 48

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    22110زينب احمد السيد احمد الكردى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

 السجل  شطب بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    21211224تاريخ  ، وفى   141001محمود فتحى مرسى على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

العتزال التجاره نهائيا   

تم    21211224، وفى تاريخ    120311السيد مصطفى عبد الحميد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

 محو/شطب السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    122281برقم : امينة محمد على محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده    - 52

العتزال التجاره نهائيا 2121/2/24فى  12111شطب بامر المحو رقم   
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 21211224، وفى تاريخ    122281مكتب رحالت ونقل عمال داخلى امينه محمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

العتزال التجاره نهائيا 2121/2/24فى  12111مر المحو رقم تم محو/شطب السجل  شطب با    

تم محو/شطب السجل    21211224، وفى تاريخ    13111اميره عبدالمنعم زكى زيدان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

العتزال التجاره نهائيا   

تم    21211224، وفى تاريخ    111211ه برقم : رجاء ابراهيم الدسوقى محمود دنيا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيد   - 55

 محو/شطب السجل  تم محو القيد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211220، وفى تاريخ    123112محمد سعيد رجب الزغبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

العتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    21211220، وفى تاريخ    48302ر الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمود  عبدالحميد  نص   - 57

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211220، وفى تاريخ    111114محمد ابراهيم محمد عبدالحفيظ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

 السجل  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211220، وفى تاريخ    181121محمد اكمل محمد دهشان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 59

 الستغناء عنه

تم محو/شطب السجل    21211220، وفى تاريخ    11212حسن فهمى عبدالسالم صيام  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

العتزال التجاره نهائيا   

تم محو/شطب السجل     21211220، وفى تاريخ    141182الهام محمد عبدالله عيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 61

 العتزل التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21211220، وفى تاريخ    111213شادى محمود رجب محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

 السجل  تم االستغناء عنه

تم محو/شطب    21211221، وفى تاريخ    132112عزة يوسف مسلم على النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

و العتزاله التجارة نهائياالسجل  شطب بامر المح  

تم    21211228، وفى تاريخ    182108عصام عبدالبديع عبدالوهاب  حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 64

2121/2/28فى  12121محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رقم   

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    101208عاصم محمد سعدالدين متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

 السجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    102841محمد صالح الدين متولى ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

 السجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائيا

ــــــــــــــــــــــ      

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   13032سامح اسماعيل مرسى عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   21211214وفي تاريخ ،   104132سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم خيرى عبدالواحد اسماعيل  -  2

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

ل , تم تعديل رأس الما  21211214وفي تاريخ ،   104132خيرى عبدالواحد اسماعيل سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

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

تم تعديل رأس المال ,   21211214وفي تاريخ ،   181103محمد شوقى مصطفى عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

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

تم تعديل رأس المال   21211214وفي تاريخ ،   100331بدالناصر عبدالوهاب ابوزيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم رفعيه ع -  5

جنيه  1011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

عديل رأس المال , وصف تم ت  21211214وفي تاريخ ،   114112سحر محمود جابر عمارة  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  1201110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211210وفي تاريخ ،   148140رضا محمد محمد اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

يهجن  2011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211210وفي تاريخ ،   121431امال محمد على خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  3011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211210وفي تاريخ ،   148048عصام عبدالمنعم على عزب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211210وفي تاريخ ،   111018بشرى عادل شعبان امين شعبان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211210وفي تاريخ ،   110203احمد السيد محمد الدمرداش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  2111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211،  وفي تاريخ  101031السيد غمرى محمد عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

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

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   102101مصطفى محمد السيد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  101110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   180111حسين احمد سعيد جاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211211في تاريخ ، و  181111احمد محمد سليمان عبدالعال سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   121112رنا محمد دياب احمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  011110111ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   184328السيد السيد مصطفى محمد عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  1011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   20121ده برقم نوال عبدالمجيد احمد عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبق قي -  18

جنيه  2011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   148222عامر للمقاوالت العامه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  011110111مال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   133822اسالم حسن محمود احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   104228على محمود على محمد نصر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   114101احمد عبدالصبور على على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   101211هانى محمد محمد فهمى حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

يهجن  8011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   140840هشام مظلوم محمد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   140840هشام مظلوم محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   114101احمد عبدالصبور على على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

هجني  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   182121عمرو محمود محمد يوسف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   11211212وفي تاريخ ،   101113هانى محمد عطيه محمد اسماعيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

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

تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   141112صبحى معروف امين معروف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   133143اسامة سمير عيسى احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  3111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   11213212وفي تاريخ ،   18081حسن حسن محمد محمد عبده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  2011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   122212احمد عبدالحق احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   181110نورهان على ابراهيم حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  201110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   12132121وفي تاريخ ،   142114تامر محمد السيد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   111828محمد عادل محمود محمد عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  1011121111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   121311فاتن ابراهيم محمد محمد درويش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211تاريخ ،  وفي  112011محمود محمود محمد عبده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

جنيه  21111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   181012فخرى نصر ابراهيم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  0111110111ه ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   181203احمد حمدى سالم متولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

جنيه  111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   411131اشرف محمد محمد ابراهيم عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

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

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   182812محمود مرسى عبدالله عيسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  011110111ح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب   

تم تعديل رأس المال   21211211وفي تاريخ ،   121032محمد رضا محمد حسين البحراوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211211وفي تاريخ ،   101141سبق قيده برقم احمد محمد كامل عبدالحميد سليمان  تاجر فرد ،،  -  43

جنيه  12011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   110232حسن عبدالصبور حسن على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  2011110111ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعدي   

تم تعديل رأس   21211211وفي تاريخ ،   100812عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المسلمانى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  2011110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   141101تاجر فرد ،، سبق قيده برقم   احمد السيد محمد يوسف -  46

جنيه  411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل   21211211وفي تاريخ ،   143212النصار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

جنيه  011110111أس المال ليصبح رأس ماله ،ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   143212محمد نصار عيد نصار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   112213سبق قيده برقم  احمد عطا الله السيد عطا الله  تاجر فرد ،، -  49

جنيه  1011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم   21211211وفي تاريخ ،   108841جميانه البيرت نسيم مرقص للرحالت ونقل العمال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

جنيه  1011110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   413212تامر عادل عبدالغفار حفنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  1011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   184221محمد عبدالرحمن السيد عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  1111110111ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال   
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تم تعديل رأس المال , وصف   21211218وفي تاريخ ،   188128االء محسن نبيل صابر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  201110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211218وفي تاريخ ،   121111ده برقم كمال محمد الهادى محمد بركات  تاجر فرد ،، سبق قي -  54

جنيه  801110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211218وفي تاريخ ،   112111ملكة حسن محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  2011110111ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211218وفي تاريخ ،   13118صميده محمد زغلول محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211218وفي تاريخ ،   113324ده برقم سعيد السيد محمد على السيد  تاجر فرد ،، سبق قي -  57

جنيه  2011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211218وفي تاريخ ،   121112خالد سعيد احمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

جنيه  1011110111ل ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس الما   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211218وفي تاريخ ،   22084احمد جودة محمد صقر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211218وفي تاريخ ،   128111قيده برقم نجالء عبدالحليم عبدالعزيز حسين  تاجر فرد ،، سبق  -  60

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211218وفي تاريخ ،   121413محمود على محمد على خليل عسكر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  2011110111يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تعد   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211218وفي تاريخ ،   182220على محمد على جاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   13212قيده برقم  جمالت محمد عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبق -  63

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   102410زينب عطيه محمد عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

جنيه  011110111مال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ال   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   101211محمد منصور ابوسريع عقل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   124301ه برقم تامر السيد عثمان على  تاجر فرد ،، سبق قيد -  66

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   148121احمد جمعه رزق محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  211110111ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   112121عزيزه فهيم خليل ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  201110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   148121م احمد جمعه رزق محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  69

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   101432ثروت محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  70

جنيه  201110111صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   144244هند رجب عوض الله خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  2111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   141181ناجى احمد حسن على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   20111صادق فتحى صادق سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  73

جنيه  0111110111ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   142043فاطمة عزت محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   134210ممدوح حليم محمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  75

جنيه  1011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211211وفي تاريخ ،   102211محمد حفنى محمد حفنى محمد فرماوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  76

جنيه  1111110111يصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ل   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   110111محمود عبجالرحمن محمود احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  77

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   123428يده برقم محمد فتحى عوض الله صبحى  تاجر فرد ،، سبق ق -  78

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   182221والء محمد احمد رمضان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  79

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   23212112وفي تاريخ ،   23111كريمه عبدالقادر احمد عفيفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  80

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   102112السعدى عزت محمد خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  81

هجني  8011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   121101ابوبكر محمد حسن محمد شحاته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  82

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

تم تعديل رأس المال   21211223تاريخ ، وفي   181128ناريمان عبدالحميد محمد عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  83

جنيه  2011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   80011صالح على سالم فرحان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  84

جنيه  111011181التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   141211وهيبة السيد سالم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  85

جنيه  1011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211224تاريخ ،  وفي  101211اسالم رافت جوده عبده محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  86

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   22110زينب احمد السيد احمد الكردى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  87

جنيه  11110111ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس    

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   102112حسام محمد احمد حفنى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  88

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

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   112282 وائل محمد عبدالقادر ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم -  89

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   121112هشام وحيد سليم سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  90

جنيه  2111110111صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211220وفي تاريخ ،   11128يسرى على محمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  91

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211220وفي تاريخ ،   101211م محمد حسين محمد ابراهيم غانم  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  92

جنيه  2111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211220وفي تاريخ ،   130111احمد رضا بغدادى على احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  93

جنيه  01110111ل ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس الما   

تم تعديل رأس المال ,   21211220وفي تاريخ ،   111211وفاء حسينى عبدالفتاح امين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  94

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

تم تعديل رأس المال ,   21211220وفي تاريخ ،   121342سبق قيده برقم  ثريا عبدالحميد عبدالستار على  تاجر فرد ،، -  95

جنيه  2011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211220وفي تاريخ ،   111213شادى محمود رجب محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  96

جنيه  20111110111رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211220وفي تاريخ ،   181121محمد اكمل محمد دهشان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  97

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211220وفي تاريخ ،   111112تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ماهر عبدالعزيز حسن ابراهيم الجمل   -  98

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211221وفي تاريخ ،   43112امين احمد غريب محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  99

جنيه  31111110111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشي   

تم تعديل رأس المال ,   21211221وفي تاريخ ،   121310محمد محمد سليمان عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  100

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

تم   21211221وفي تاريخ ،   101112رحمن عبدالرحمن عامر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عبدالرحمن مكرم عبدال -  101

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

م تعديل رأس المال , ت  21211231وفي تاريخ ،   142112احمد ابراهيم محمد محمد رزق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  102

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   143131حلمى هشام حلمى عالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  103

جنيه  1011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال   21211231وفي تاريخ ،   110242صالح عبدالعزيز عبدالكامل نصر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  104

جنيه  011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  13032سامح اسماعيل مرسى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

  الـتأشير:   ، ش الجمهوريه ملك عفاف عبداللطيف

يل العنوان , تم تعد 21211214وفي تاريخ  121441نبيل عالء الدين محمد كامل ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

بملك ابراهيم محمد علوان نوفل -ارض نوفل  -وصف الـتأشير:   ، ش الشهيد محمد حسن    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121438رغده اسماعيل حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

بملك باسم احمد حسين -الـتأشير:   ، ش التحرير    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121402حسن مصطفى العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    امير  -  4

بملك محمد شحاته الصابر -الـتأشير:   ، فرسيس    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121401دينا اوسامه عبدالعزيز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك عفاف رمضان محمد على -ش كلية االزهر  -وصف الـتأشير:   ، الشعايرة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121430سناء جوده احمد محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

 الـتأشير:   ، ش خالد بن الوليد  مشتول السوق ملك طلعت طلعت محمد السيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121431يهام صالح عبدالحميد هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ر -  7

 الـتأشير:   ، الغفاريه مركز مشتول السوق ملك وليد جمعه جمعه

تم تعديل العنوان ,  12142121وفي تاريخ  121404محمد عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

بملك ماجده عبدالحميد على -وصف الـتأشير:   ، قرية منية المكرم    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121432مصطفى صبرى حسين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

 وصف الـتأشير:   ، سلمنت ملك/ صبرى حسين اسماعيل احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121443محمد مصطفى غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسامه  -  10

  الـتأشير:   ، كفر ابو جبل بملك حسنية محمد ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121421محمد حسن محمد حسن على خضير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

بملك اهاب احمد عبدالرحيم -وصف الـتأشير:   ، هرية رزنة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121434آيه محمد سعيد محمد الزغبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

  الـتأشير:   ، كفر ابراش م مشتول السوق ملك محمد سعيد محمد الزغبى

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121428دالسالم الحناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صفاء عبدالرحمن عب -  13

بملك عاطف عبدالمنعم ابراهيم -الشغابنة  -وصف الـتأشير:   ، عزبة الحبس    

عديل العنوان , تم ت 21211214وفي تاريخ  121431اسراء عاطف فاضل عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 وصف الـتأشير:   ، شارع مسجد ابوخطاب العقده ملك محمود مسرور محمود
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تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121424رحاب حسن حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

 الـتأشير:   ، شبرا السالم ملك/ عبدالعزيز محمد طنطاوى محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121444د احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن محم -  16

محمد احمد محمد احمد -الـتأشير:   ، كفر دنوهيا    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121422حسن كمال حسن سليمان حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

أشير:   ، كفر ابراش مركز مشتول السوق ملك كمال حسن سليمانوصف الـت  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121403ربيع السيد كمال ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

بملك السيد كمال ابراهيم -الـتأشير:   ، الروضة    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121440تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد عبدالعاطى ابو هاشم محمد ، -  19

 وصف الـتأشير:   ، تل حوين ملك اكمل زكى مهران احمد

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121440محمد عبدالعاطى ابو هاشم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

حوين ملك اكمل زكى مهران احمد وصف الـتأشير:   ، تل  

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  121448احمد عبدالرحمن عبدالقادر محمد الدراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

بملك عبدالرحمن عبدالقادر محمد -العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش االنتاج    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121431ق قيده برقم    عبير عليان محمود متولى ، تاجر فرد ،  سب -  22

 الـتأشير:   ، كفر ابوبرى السناجره ملك شعبان على السيد باز

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121431امال محمد على خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

بملك السيد عبدالحميد السيد حسن -الـتأشير:   ، سعده ابو خليل    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121441محمد صالح على حسين داؤد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

بملك صالح على حسين -الـتأشير:   ، كفر العزازى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121423جهاد محمد حسانين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

بلبيس ملك محمود سالمه ابراهيم عبدالفتاح-الجوسق -الـتأشير:   ، عزبة البرانى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121442مهدى محمد عبدالله مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

محمد عبدالله مهدى خطاب الـتأشير:   ، سراج الدين ملك/  

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121433اسالم بركات حامد عبدالعال منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 وصف الـتأشير:   ، ش المنشية شيبه ملك/ شادية عبدالحميد مسلم

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  111414   ممدوح محمد احمد حسن يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  28

يق ملك ممدوح وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / شارع جامع عمر بن الخطاب عزبه الكونت شديد التقسيم الرابع الزقاز

  محمد احمد حسن يوسف

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121421محمد درويش محمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

بملك درويش محمد درويش -الـتأشير:   ، تل روزن    

يل العنوان تم تعد 21211214وفي تاريخ  121441مصطفى عبدالوهاب بيومى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

  , وصف الـتأشير:   ، القبة ملك/ محمد عبدالوهاب بيومى

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121422احمد محمد سعد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

 الـتأشير:   ، بير عمارة مركز بلبيس ملك محمد سعد على اسماعيل
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تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  140414وسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد صالح الدين عطيه ي -  32

  وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان ليصبح / شارع الجالء القرين ملك احمد صالح الدين عطيه يوسف

تم تعديل العنوان ,  21121421وفي تاريخ  121432احمد عبدالهادى محمود عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

 وصف الـتأشير:   ، اوالد سيف ملك/ عبدالله سيف ملك/ عبدالله سعد عبدالله

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  121441هدى محمد احمد عراقى الشامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

السيد شراقى وصف الـتأشير:   ، شارع عمر بن الخطاب محسن عبدالحميد  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121420حسنى محمد على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

 الـتأشير:   ، طريق المحافظه بجوار محطة ابو خليل  مركز الصالحيه الجديده ملك ايات كمال السيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  121401قيده برقم     عصام سعيد عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق -  36

بملك سعد محمد سليمان -الـتأشير:   ، ش المظلوم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121412السيد سعيد عبدالمعطى مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

احمد السيد الـتأشير:   ، المعظمية ملك/ منصور  

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121414عادل محمد محمد عبدالفتاح حجاج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

  وصف الـتأشير:   ، عزبة الجلفى منشأة السالم ملك محمد محمد عبدالفتاح حجاج

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  402141رشا محمود محمد دغيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

بناحية الطريق العمومى الصحافه مركز مشتول السوق ملك ايمن زكى  140214الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رقم 

 محمود

تم تعديل العنوان , وصف  12102121وفي تاريخ  121408فاتن السيد عبدالله سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

بملك عبدالحليم محمد صالح -الـتأشير:   ، الحميدية     

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121480محمد عبدالقادر محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

بملك احمد عبدالقادر محمد حسن -الـتأشير:   ، الكيالنية    

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121481السيد محمد ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد -  42

بملك محمد حسن اسماعيل -وصف الـتأشير:   ، كفر العلماء    

العنوان , وصف تم تعديل  21211210وفي تاريخ  110203احمد السيد محمد الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

  الـتأشير:   ، تعدل الى ش الشهيد طيار /الحسينيه /الزقازيق ملك جهاد محمد عبده صيام

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  148140رضا محمد محمد اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

ت شديد بملك نبيل محمد حسن محمدعزبة الكون -وصف الـتأشير:   ، ش الحسن بن الهيثم    

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121411عبدالسالم محمود حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

الحسينيه ملك محمود حسن ابراهيم-وصف الـتأشير:   ، الحجازيه    

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121428   شريف احمد محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  46

بملك نزار عبدالحليم حسين -النحال  -الـتأشير:   ، ش السجل المدنى    

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121411احمد عبدالحميد على محمد زلطه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

البحريه ملك شاهين على محمد حسنوصف الـتأشير:   ، الصنافين   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121410احمد عبدالحليم خليفه مدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

  الـتأشير:   ، عزبة الساحه /كفر ابراهيم /بلبيس ملك عبدالله السيد محمد سليمان
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تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121410جر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالحليم خليفه مدين ، تا -  49

بناحية المحله الكبرى 2111-12-21والغى فى  2112-2-0فى 41311الـتأشير:   ، كان له محل تعبئة مواد غذائيه برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210خ وفي تاري 128114على محمد على حسن سياج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

  الـتأشير:   ، سندنهور بملك فوزية محروس عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121401احمد مجدى السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 الـتأشير:   ، كفر نشوة ملك/ مختار السيد عبدالسالم

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121413نجيب صبحى محمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد -  52

  وصف الـتأشير:   ، السعادات ملك/ فتحية محمد متولى

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  102142محمد يوسف فرج صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

تأشير:   ، عزبة ابوحبيب الجعفرية ملك/ جمال عبدالظاهر محمدالـ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  132114ابراهيم امين يوسف عليوة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

  الـتأشير:   ، تعدل الى ش جسر بحر مويس الزنكلون ملك محمد مسعود عبدالمطلب

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121422حسن جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     انور عطية -  55

م ابو عمر بملك عطية حسن جاب الله -الـتأشير:   ، الفرحاتية    

العنوان , تم تعديل  21211210وفي تاريخ  112042نعمه محمود عبدالفتاح صالح على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

 وصف الـتأشير:   ، ش المحطة ارض الخضرى مشتول السوق ملك امام عبدالفتاح عبدالنبى طنطاوى

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  111400محمد رزق شريف محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

ش نجع حمادى البر االيمن شرقى  14الدور االرضى عماره رقم  - سوهاج -وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بناحية سوهاج 

ل قدرة / سوهاج بملك عبدالجابر احمد حامد حسن نشاطه توريدات عمومية غطاء سيارات وتستيفة وسلسلة عمود كردان / براسما

 اربعون الف جني

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121421شهاب نصر منصور نصر الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

م ابو عمر بملك نصر منصور نصر الله -الجزيرة  -وصف الـتأشير:   ، منشاة ابو عمر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211210ي تاريخ وف 121418محمود احمد عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

الزقازيق بملك مصطفى عبدالحميد محمد-القومية -الـتأشير:   ، شارع نبيل من شارع الغشام   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121483مكرم عبدالغنى محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

الصديق حى المهندسين  ـ الزقازيق ملك/ عمر مكرم عبدالغنى محمد الـتأشير:   ، ش ابوبكر  

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  102142محمد يوسف فرج صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

رية ملك/ جمال بو حبيب الجعفالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر نشاطه مزرعة دواجن براسمال قدره مليون جنيه بناحية عزبة ا

 عبدالظاهر محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121484عادل سعيد عبدالرحمن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

الزقازيق بملك احمد سعيد عبدالرحمن -االشارة  -الـتأشير:   ، ش ترعة القنايات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  141011د سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد زغلول رأفت محم -  63

يس ملك/ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر نشاطه اجهزة محمول و اكسسوار نشاطه عشرة االف جنيه بناحية ش ابوالنجا بلب

 ياسر محمود عبدالجواد

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121481جر فرد ،  سبق قيده برقم    عزه عبدالمولى احمد عثمان ، تا -  64

بملك عبدالعال حافظ عبدالعال -بيشة عامر  -الـتأشير:   ، عزبة الحواط    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان  21211210وفي تاريخ  121481مرسى سمير مرسى ابراهيم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

بملك سمير مرسى ابراهيم الصعيدى -, وصف الـتأشير:   ، شبرا النخلة    

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  112042نعمه محمود عبدالفتاح صالح على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

اوىعبدالفتاح عبدالنبى طنطوصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية ش المحطة ارض الخضرى مشتول السوق ملك/ امام   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121402محمد يوسف محمد عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

 الـتأشير:   ، شبرا العنب ملك/ يوسف محمد عواد عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصف  21211210تاريخ وفي  140214رشا محمود محمد دغيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

 الـتأشير:   ، الطريق العمومى /الصحافه مشتول السوق ملك ايمن زكى محمود

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  121482محمد شحاته عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

يى الدين عبدالقادربملك منصور مح -وصف الـتأشير:   ، العزازى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  121412مجدى بخيت محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

الزقازيق ملك جيهان محمد امين خطاب-الحسينيه -ش الكردى  11الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  141011   احمد زغلول رأفت محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  71

 الـتأشير:   ، ش ابوالنجا ملك/ ياسر محمود عبدالجواد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121010عيد عبدالعزيز السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

لعزيز السيد عبدالسالمبملك عبدا -بحر البقر  3وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121411احمد السيد عبدالله زيتون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

ش درب الوكالة ملك/فايزة عبدالعزيز جاد رضوان 2الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121012رقم    محمد ابراهيم دسوقى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  74

بملك ابراهيم دسوقى محمد دسوقى -الـتأشير:   ، اوالد زيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  102141شادى عبدالنبى توفيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

السيد على على  ابوحماد بملك-خر تابع للسجل عن نشاط خدمات نظافة بناحية كفر الشيخ زكرى الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آ

 المغربى

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011رومانى منير عبدالمسيح سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

مصطفى علىبملك سامح  -النعامنه  -الـتأشير:   ، كفر اسعد منصور    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121418احمد سيد جودة عبدالهادى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

  وصف الـتأشير:   ، منشاة السالم بملك محمد ابراهيم محمد عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211تاريخ  وفي 121412صباح سعيد ابراهيم عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

بملك ربيع عبدالنبى عبدالصادق الخولى -الـتأشير:   ، سنهوا    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121011احمد اشرف غريب حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

يب حسن خليلمشتول السوق ملك اشرف غر-وصف الـتأشير:   ، كفر ابراش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121021بدريه سعيد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

ش جمال عبدالناصر /القوميه /الزقازيق ثان  ملك ابراهيم محمد سعيد السيد 10الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011برقم    محمد شعبان محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  81

 الـتأشير:   ، ش الحرية يوسف بك ملك/ السيد محمد عبدالحميد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  181422معالى زايد عبدالرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

نجة ملك/محمد اخر معلف مواشى حالبة و تسمين براسمال قدره ثالثمائة الف جنيه بناحية شبل الـتأشير:   ،  افتتاح محل رئيسى

 محمود محمد السيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121488عالء رأفت ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

عادل عطيهالـتأشير:   ، مالمس مركز منيا القمح ملك جيهان    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121422خالد احمد حسن يوسف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

ش طلبة عويضة بملك عمرو رمضان السيد ابو هاشم -الـتأشير:   ، خالد بن الوليد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  210121عزيزه صبرى دياب غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

  الـتأشير:   ، بنى عامر مركز الزقازيق ملك احمد ابراهيم محمود ابو زيد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121421محمد فتحى حامد عبدالجواد ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

قش / بملك فتحى حامد عبدالجوادوصف الـتأشير:   ، شيبة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011ابراهيم منصور سالمه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

المستشار بملك عبدالرحمن محمد علون -الـتأشير:   ، ش يوسف رجب عبادة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121014محمود عبدالعليم موسى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

بملك محمد عبدالعليم احمد -الـتأشير:   ، االخيوة    

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21211211وفي تاريخ  121028هند احمد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

بملك محمد رضا محمود طلبة -الزقازيق  -النحال  -ش فاروق  10الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121028هند احمد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

 2111/4/8كوافير حريمى افتتح فى  -الزقازيق  - -لتعاونية المساكن ا -ش ابى ذر الغفار  12الـتأشير:   ، كان لها محل بناحية 

2111/2/2واغلق فى    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121012احمد عادل عبدالحميد محمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

ميد محمد جادمشتول السوق ملك  عادل عبدالح-وصف الـتأشير:   ، قشا بجوار المسجد الشرقى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121412احمد نبوى احمد احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

بملك احمد عبدالله محمود -الحسينية  -ش النجار من ش المعهد الدينى  3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011قيده برقم     منى ابراهيم شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق -  93

  الـتأشير:   ، صان القبلية مركز صان الحجرملك/ السيد شعبان ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121022احمد محمد عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

بملك محمد عبدالله محمد -صالحية ال 3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  18121حسن احمد حسن احمد ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

الحسينيه  ملك عماد الدين عبدالمولى رمضان 1وصف الـتأشير:   ، تعدل  الى ش مركز الشرطه مساكن قصر الثقافه عماره رقم     

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121423امين سليمان السيد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

  الـتأشير:   ، ميدان الطياة بملك حامد الويفى سليم

العنوان ,  تم تعديل 21211211وفي تاريخ  121414اسالم محمد حسينى حسنين حنه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

 وصف الـتأشير:   ، ش مسجد ابوهند كفر ابراش ملك/ محمد حسينى حسنين حنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011احمد محمد عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

 الـتأشير:   ، حى مبارك ملك/ فوزية السيد مهدى

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  102141فيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شادى عبدالنبى تو -  99

ابوحماد بملك السيد على على المغربى-الـتأشير:   ، كفر الشيخ زكرى   

يل العنوان , تم تعد 21211211وفي تاريخ  121024مكتب حسن حالوه للمقاوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

  وصف الـتأشير:   ، كفر الصعيدى مركز منيا القمح ملك عبدالناصر حسن  عبدالهادى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121022سمر اسماعيل عبداللطيف اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

  وصف الـتأشير:   ، طويحر ملك/ عماد عبدالرؤف عبدالنبى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121424عمرو محمود كمال محمد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

  وصف الـتأشير:   ، بيشة قايد بملك رضا عبدالرحمن عبدالله خليل

تم تعديل العنوان ,  12112112وفي تاريخ  121012احمد حسنى محمود عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

كفر الحصر بملك عبده فهمى عبدالحميد احمد -وصف الـتأشير:   ، ش البركة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  12110نعمات خضرى عبدالعزيز خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

بسبب االستغناء عنه 2111-0-13ى ف 3124وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحل المودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  128421رمضان فتحى غريب على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

ش فتحى حبيب النحال الزقازيق اول ملك عالء السيد غريب 12الـتأشير:   ، تعدل الى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  21213،  سبق قيده برقم    اشرف حسن محمد عبدالله ، تاجر فرد  -  106

 الـتأشير:   ، تعدل الى ش المتيمين متفرع من ش المكتبات فاقوس ملك محمد السيد محمد يوسف

, وصف تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121420محمد مجاهد هالل حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

منشأة الحريرى بملك السيد محمد عبدالقادر -قصاصين الشرق  -الـتأشير:   ، مفارق المطار   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121021تامر حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

كفر اباظة بملك محمد حسن محمد -الـتأشير:   ، عزبة الخاليفة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121411صبحى عبدالعظيم محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

 وصف الـتأشير:   ، ميت يزيد ملك/ محمد عبدالعظيم محمد

ديل العنوان , وصف تم تع 21211211وفي تاريخ  121411ابراهيم السيد شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

 الـتأشير:   ، المسلمية صان الحجر ملك/ السيد شعبان ابراهيم شعبان

وفي تاريخ  121021مؤسسة ابو السعود للتوكيالت التجارية والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

حى عطية حسنتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش سعيد حنفى بملك صب 21211211   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121018حمدى محمد محمد خليل عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

بملك محمد محمد خليل -وصف الـتأشير:   ، كفر العزازى    

تم تعديل العنوان , وصف  11212112وفي تاريخ  121411محمد السيد حميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

  الـتأشير:   ، سعود البحرية بملك السيد حميد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011رضا احمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

  الـتأشير:   ، خلوه مسلم ابو حماد ملك احمد محمد ابراهيم
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 61 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  121413د على محمد جبريل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى محم -  115

ش هارون الرشيدى االشارة ملك/ مصطفى صالح احمد محمود14وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121020نسمه سليمان عبدالسيد عبدالملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

منيا القمح بملك خيرى صبرى خيرى-وصف الـتأشير:   ، ش هندسه الرى   

تم تعديل العنوان , وصف  21121211وفي تاريخ  121013خالد السيد حسن عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

بملك حسن السيد حسن عطية -الـتأشير:   ، الحوض الطويل    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121411احمد السيد عبدالله زيتون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

ضوانش درب الوكالة ملك/ فايزه عبدالعزيز جاد ر1الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011رانده شعبان نبوى منسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

 الـتأشير:   ، انشاص الرمل ملك ثابت محمد حسين

عديل العنوان , تم ت 21211211وفي تاريخ  121023مصطفى اشرف محمد سالم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

 وصف الـتأشير:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملك/ محمد اشرف محمد سالم

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121124احمد ابراهيم حسين على مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

 وصف الـتأشير:   ، انشاص الرمل ملك ابراهيم حسين على

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121482محمد عبدالحميد احمد عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ابراهيم -  122

ش الشرفا القنايات ملك محمد عبدالحميد احمد عوض الله 8العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211211 وفي تاريخ 121421محمد احمد محمد صابر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

ض السلطان عويس بجوار مساكن الشيخ عمر كفر ابراهيم بملك احمد محمد صابر محمد 8وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121014احمد محمد السيد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

بملك شعبان ابراهيم عبدالموجود ابراهيم  -صان الحجر  -الـتأشير:   ، المسلمية   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121238هانى صبحى ابراهيم امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

بملك سيد عبدالرحمن احمد -الـتأشير:   ، كفر العزازى   

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121481جر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود فتحى عبدالصادق سليم زارع ، تا -  126

  , وصف الـتأشير:   ، الصنافين البحريه ملك عواطف محمد المهدىمحمد رمضان

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121010ايه عرفة محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

بملك عرفه محمد محمد -، سلمنت   الـتأشير:    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121018محمد عبدالرحمن محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

بملك السيد عبدالعزيز محمد السيد -وصف الـتأشير:   ، عليوة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  101031برقم     السيد غمرى محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  129

  وصف الـتأشير:   ، تعدل الى الخيس م ابو حماد ملك هناء محمد عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121410هدى احمد عبدالحميد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

بملك رضا عبدالقادر عبدالحميد عبدالقادر -الك وصف الـتأشير:   ، الم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121013محمد محمد الهادى حنفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

  الـتأشير:   ، سعود القبلية بملك زينب السيد السيد
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121021برقم    ايهاب رمضان محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  132

 الـتأشير:   ، بنى جرى ملك/ رمضان محمد على يوسف

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  181110احمد حسن سليمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

سليمان محمد بملك حسن -سعود القبلية  2الـتأشير:   ، مكتب    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  181110احمد حسن سليمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

بملك حسن سليمان محمد  بنشاط /  تربية مواشى حالبة -الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / سعود القبلية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121001د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالعال محمد احم -  135

واغلق فى  2114/12/21الـتأشير:   ، كان له محل بناحية ش القطاع / صان الحجر /ادوات منزلية واجهزة كهربائية / افتتح فى 

2111/2/4   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121001يده برقم    احمد عبدالعال محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  136

بملك عبدالعال محمد احمد -صان الحجر  -الـتأشير:   ، ش القطاع / صان الحجر القبلية   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121012محمد حسين السيد محمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

العدلية بملك حسين السيد محمد -ـتأشير:   ، ش السويقة وصف ال   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121001سمير كرم محمد قرقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

الزقازيق بملك سامى كرم محمد -الـتأشير:   ، امام مطحن ابو شعبان طريق االحرار    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121030اوى محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    السيد الشبر -  139

 وصف الـتأشير:   ، مفارق خضير الصالحيه الجديده ملك محمد السيد بكرى يوسف

تعديل العنوان ,  تم 21211211وفي تاريخ  121002اسماء محمد موسى متولى الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

 وصف الـتأشير:   ، الغفاريه مركز مشتول السوق ملك محمد امين محمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121042اشرف سليم حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

مركز مشتول السوق بملك سليم حسن خليل -الـتأشير:   ، دهمشا    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121041مروه السيد رجب السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

 الـتأشير:   ، المسلمية بملك محمود موسى عبدالعال

وان , تم تعديل العن 21211211وفي تاريخ  121012محمد محمد احمد حسين سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

بملك محمد احمد حسينى سالمه -وصف الـتأشير:   ، الصالحية القديمة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121001احمد صالح حسن السيد الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

بملك صالح حسن السيد -وصف الـتأشير:   ، الحميدية     

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121031نهال عادل مصطفى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

  الـتأشير:   ، مشتول القاضى بملك صالح عبدالعزيز امين احمد

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121043عبدالعزيز السيد عبدالعزيز سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

 , وصف الـتأشير:   ، كفر حفنا مركز بلبيس ملك السيد عبدالعزيز سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121041محمد بخيت عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

محمد رياض محمد شارع ابوشهبه الزقازيق البحرى ملك 32الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121121اسماء ممدوح محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

الشبانات مركز الزقازيق ملك محمود السيد محمد-وصف الـتأشير:   ، العزيزيه   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121031ساره محمد عطيه محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

  الـتأشير:   ، انشاص البصل مركز الزقازيق ملك صفوت ابراهيم احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121048اسماء احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

ملك احمد السيد احمد نافع  فاقوس-دوامه -الـتأشير:   ، راس طبل   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121000مصطفى عبدالفتاح عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

  وصف الـتأشير:   ، الحميدية بملك عبدالفتاح عباس محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121031 محمد ابوالفتوح محمد سالم غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  152

 وصف الـتأشير:   ، حفنا ملك ابوالفتوح محمد سالم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121003نصره محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

  الـتأشير:   ، تلبانة بملك رمضان عبدالله محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121082ا عبدالقادر عبدالرحيم ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    زكري -  154

بملك عبدالقادر عبدالرحيم ناصر -وصف الـتأشير:   ، النعامنه    

تعديل العنوان ,  تم 21211211وفي تاريخ  121081شرين حسانين عبدالباسط محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

  وصف الـتأشير:   ، ش السوق / م مشتول السوق بملك عماد عطية محمد محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121083حسام رضا محمد محمد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

عزه محمد عيسىوصف الـتأشير:   ، ش المعهد الدينى كفر اباظه مركز الزقازيق  ملك    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121040هبه على عبدالله على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

  الـتأشير:   ، كوبرى الحاج احمد / صان الحجر بملك احمد حسن احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211ي تاريخ وف 121121ساميه محمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

 الـتأشير:   ، بهنباى مركز الزقازيق ملك محمد السيد ابو النجا

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121031اسامه سعيد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

مىبملك سحر السيد فه -الـتأشير:   ، عزبة ابو ليلة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121042هيام الشحات محمد محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

بملك جمال عبدالمعبود عبدالكريم -وصف الـتأشير:   ، مشتول القاضى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121004عالم عليوه محمد همدانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

  الـتأشير:   ، شلشلمون بملك عليوة محمد همدانى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121044عالء السيد مصطفى ابراهيم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

 وصف الـتأشير:   ، السعديه ملك السيد مصطفى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121111ى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد موس -  163

 الـتأشير:   ، العصلوجى مركز الزقازيق ملك موسى موسى احمد موسى

ن , وصف تم تعديل العنوا 21211211وفي تاريخ  121041عبير عادل عبدالنبى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

  الـتأشير:   ، كفر ابراش مركز مشتول السوق ملك محمد نجيب غريب على

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121010داليا محمد السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

بملك السيد ماهر السيد -الـتأشير:   ، الحجازية    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود عبدالله عطيه -  166

ش المحاريث والهندسه المساكن التعاونيه الزقازيق ثان ملك محمد عادل عبدالقادر 18الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211يخ وفي تار 121034احمد السيد ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

فاقوس ملك محمد عبدالرحمن عبدالجواد-الـتأشير:   ، السماعنه   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121084شيماء محمد السيد محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

بملك عبدالله محمد على هالل -وصف الـتأشير:   ، دويدة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121014محمد شعيب السيد عجمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

 الـتأشير:   ، كرديده ملك كريمه على احمد

, وصف تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121011اسالم لطفى فتحى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

  الـتأشير:   ، كفر مسعود حجازى مركز بلبيس ملك لطفى فتحى عبدالحميد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121081حسام محمد احمد ابراهيم شغلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

 وصف الـتأشير:   ، الصالحيه القديمه ملك محمد احمد ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121032العزيز جمعه محجوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود عبد -  172

العصلوجى بملك سمير عبدالحافظ محمد -وصف الـتأشير:   ، عزبة السبكى    

يل العنوان , وصف تم تعد 21211211وفي تاريخ  121038ايمن عبدالستار احمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

  الـتأشير:   ، اوالد مهنا بملك سرور عبدالخالق محمد درويش

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121013خالد محمد محسن سعد محمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

شوبك بسطة بملك عمرو عبدالحميد المسلمى -ش الحمراوى  1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  011121ابراهيم محمد السعيد محمد دسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

بملك ابتسام احمد النشوى محمد -ش تقسيم المعلمين  312وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121018صفاء محمد مصطفى عبدالسميع سعفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

ك ايهاب محمد امينالعنوان , وصف الـتأشير:   ، بهنباى بمل   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121032محمد رضا محمد حسين البحراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

بملك محمد رضا احمد محمد سياج -وصف الـتأشير:   ، المسيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121001سامى كرم محمد محمد قرقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

بملك سمير كرم محمد محمد -الزنكلون  -الـتأشير:   ، ش الجمعيه الزراعية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121033احمد عزت محمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

ة المنيا فاقوس ملك سامى سالم ابراهيمالـتأشير:   ، حارة ابو رفاعي من ترع  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121041عربى سعدالدين محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

بملك سعدالدين محمد عطية -الـتأشير:   ، بحطيط   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  012108محمد سمير محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

  الـتأشير:   ، السماعنه بجوار الوحدة المحلية بملك انس محمد محمد خليل

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121008محمد محمدعطيه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

لك احمد محمد عطيه محمدالـتأشير:   ، االسديه مركز ابو حماد م  
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121002على فرح عبدالرحمن فرح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

  الـتأشير:   ، ش الوحده االسديه مركز ابو حماد ملك صالح الدين عطيه سليمان

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121011قيده برقم    محمد سالمه عبدالعزيز حسين ، تاجر فرد ،  سبق  -  184

 وصف الـتأشير:   ، ش جرن ابو عوف القرين ملك محمد عبدالمعطى قطب

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121024محمدمحمود سالمه شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

بلبيس ملك محمود السيد احمد محمد- ش جمال الدق 1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121111محمد على على عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

بملك السيد محمد على على عبدالسالم -الـتأشير:   ، شنبارة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121112برقم     عبدالستار سعد عباس منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  187

بملك وليد بهاء الدين عبدالعال -وصف الـتأشير:   ، المناجاة الكبرى    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121021تامر محمد عبدالعزيز امين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

طريق بلبيس العاشر من رمضان ملك/ احمد سليم جميل 11الجبل رقم وصف الـتأشير:   ، حوض   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121112احمد حسين على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

بملك مصباح حسين على حسين -الـتأشير:   ، كفر العزازى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  112310فرد ،  سبق قيده برقم     محمد السيد الشحات حسين ، تاجر -  190

  الـتأشير:   ، تعدل الى برج غنيم الغشام الزقازيق ملك  محمد عبده ابراهيم على

 21211211وفي تاريخ  112310معرض الشحات موتورز محمد السيد الشحات حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل الى برج غنيم الغشام الزقازيق ملك  محمد عبده ابراهيم على

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121012على على عبدالخالق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

 الـتأشير:   ، شلشلمون ملك صبرى عبدالغفار حسين

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121021ياسر محمد محمد مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

  الـتأشير:   ، بهجات ملك رابحه السيد محمد سليمان

وصف تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121112محمد جميل حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

 الـتأشير:   ، عزبة الحاج توفيق المناجاة الصغرى ملك/ جميل حسن فرج

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121088السيد حسنين محمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

بملك محمد محمد قاسم مصطفى -الـتأشير:   ، الحلمية    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121082نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جمال نصر عبدالصادق  -  196

سنهوت بملك احمد جمال نصر -وصف الـتأشير:   ، ش مسجد الصالحية    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111هيثم نجيب محمد محمد شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

بملك نجيب محمد محمد شمس الدين -ش الشهيد مصطفى ابو العال  12صف الـتأشير:   ، و   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121021سمر احمد خيرى امين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

الزقازيق ملك خالد عثمان المحالوى-الـتأشير:   ، ش الحناوى النحال    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111محمود السيد عبدالظاهر محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

  وصف الـتأشير:   ، شنبارة / بملك السيد عبدالظاهر محمد
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م تعديل العنوان , وصف ت 21211211وفي تاريخ  112311ابتسام اسماعيل فهمى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

من ش جاب الله ملك سامى عبدالرحمن محمد-الـتأشير:   ، ش المغازى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  112311ابتسام اسماعيل فهمى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

بناحية ابو حماد بجوار مدرسة الوادى الغربى 2112-11-21ى ف 112311الـتأشير:   ، لها محل دواجن مجمده ولحوم مجمده برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121081السيد عطية احمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

بملك مهنى عطية احمد -الـتأشير:   ، المناجاة الكبرى    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111محمود احمد محمد محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

 وصف الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب م مشتول السوق ملك/ رضا شحاته مصطفى يوسف

تم تعديل العنوان , وصف  21211211تاريخ  وفي 121023سحر عبدالباقى محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

 الـتأشير:   ، النعامنة ملك/ جميل جمال مصطفى حسين

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121111محمد عبسى محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

بملك عبسى محمد محمد عبسى -الـتأشير:   ، القلعة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121021محمد يوسف خيرالدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد  -  206

 الـتأشير:   ، الصيرافية ملك/ جيهان عدالفتاح عبدالدايم احمد

نوان , وصف تم تعديل الع 21211211وفي تاريخ  121114السيد محمد السيد عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

 الـتأشير:   ، الشدايدة ملك/ شيماء السيد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121020احمد فتحى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

  الـتأشير:   ، كفر عمر مصطفى بملك فتحى السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011ر فرد ،  سبق قيده برقم    رنده محمود ابراهيم برعى ، تاج -  209

الزقازيق ثان بملك محمود ابراهيم برعى-المساكن التعاونية -الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121014عبدالفتاح طلعت عيسى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

بملك كريمة لطفى محمد سالم -وصف الـتأشير:   ، شون ميت يزيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121011عايدة قطب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

  الـتأشير:   ، الهيصمية بملك رشاد السيد محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121110رس عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نجالء عبدالسميع فا -  212

بملك محمد حسن السيد الجيد -وصف الـتأشير:   ، العزيزية    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121081حلمى عبدالمنعم عرابى سالم النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

الحسينيه ملك محمد عبدالمنعم عرابى-وصف الـتأشير:   ، عزبة ابو عرابى سماكطين الغرب    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121112زينب صالح عبدالعظيم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

  وصف الـتأشير:   ، حفنا ملك/ عبدالوهاب سعيد فتحى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121114ف عطية محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد اشر -  215

بملك حنان محمد محمد السيد -وصف الـتأشير:   ، بهنباى    

 تم تعديل العنوان , وصف 21211211وفي تاريخ  121028احمد ابراهيم عبده محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

 الـتأشير:   ، كفر موسى عمران مركز الزقازيق ملك عبله محمد العوضى
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تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  104228على محمود على محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

بملك حسن محمود على محمد نصر -وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان ليصبح عزبه بدور العدليه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121022محمد على الشبراوى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

 الـتأشير:   ، الخطارة الصغرى ملك/ على الشبراوى على ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121122داليا يسرى عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

بملك هشام مراد محمد عبدالله -الـتأشير:   ، شوبك بسطة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121013محمد سيد بيومى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

 الـتأشير:   ، بنى هالل ملك فاطمه عبدالعاطى محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111محمود يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ابراهيم عبدالسالم -  221

بملك زينب سعد محمد -وصف الـتأشير:   ، الجعفرية    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121381عالء عبدالبديع ابراهيم جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

أشير:   ، وكيل النيابه مركز صان الحجر ملك محمد عبدالبديعوصف الـت  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121381عالء عبدالبديع ابراهيم جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

بكارشه ملك محمد عبدالبديع بناحية وكيل النيابه ال 2121-8-22فى  121381وصف الـتأشير:   ، له محل استثمارحيوانى برقم   

 ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121381عالء عبدالبديع ابراهيم جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

مال عشرة وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى عن نشاط مقاوالت عامه واستصالح االراضى برأس

ف جنيه بناحية وكيل النيابه مركز صان الحجر ملك محمد عبدالبديع ابراهيمآال   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121022ابراهيم محمد السيد احمد المتعب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

 وصف الـتأشير:   ، ش بور سعيد ملك احمد ابراهيم المتعب

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121113حمد يسن سالمة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسماء يسن م -  226

 وصف الـتأشير:   ، ش جسر المصرف ملك/ احمد عيسى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121012محمد خيرى محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

الزقازيق بملك السيد حافظ عطوة محمد -الحسينية  -شير:   ، ش المعلمين ش عبدالخالق الـتأ   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121833وائل كامل السيد على البحراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

 وصف الـتأشير:   ، الحرية ملك/ نوسة محمود محمد الشافعى

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121018لب محمد سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    طا -  229

  الـتأشير:   ، القطاوية بملك محمد سالم احمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121118محمد عبدالمجيد محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

  وصف الـتأشير:   ، العباسة ملك/ احمد محمد ادريس

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121180لمياء دياب فتحى محمد دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

  الـتأشير:   ، السعادات بملك تامر عبداللطيف محمد مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111طارق احمد محمد هالل ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  232

بملك رفعت محمد منصور -وصف الـتأشير:   ، القومية بجوار محل االمير    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121113هناء محمد الشحات على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

بملك محمد ابراهيم محمد -وصف الـتأشير:   ، المعظمية    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 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  121010ايمان عبدالرحمن سالمه سالم شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

د سالم, وصف الـتأشير:   ، منشية النوركفر العزازى ملك/ سالم سعيد محم  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121110سمر عادل السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

  الـتأشير:   ، الحجازية بملك محمد كمال عيسى حسن

ديل العنوان , تم تع 21211211وفي تاريخ  121118عماد سعيد شحاته حسن اسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

  وصف الـتأشير:   ، الجوسق بملك سعيد شحاته حسنى

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  112311ابتسام اسماعيل فهمى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  237

وى برأسمال مائة وخمسون الف عن نشاط مطعم تيك ا 112311الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رقم 

 جنيه بناحية ش المغازى من ش جاب الله ابو حماد ملك سامى عبدالرحمن محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121111ياسر مسلم عطوه متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  238

بملك سماح السيد سالمهالزقازيق  -االشارة  -ش محمود عاشور  12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121111فتحية مجدى محمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  239

بملك جمال حلمى رضوان محمد غنيم -تل روزن  -الـتأشير:   ، عزبة ابو غنيم    

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  121120سبق قيده برقم    رمضان سيد احمد عبدالفتاح الشحات ، تاجر فرد ،   -  240

الحسينيه ملك ليلى حسنى عزب على-, وصف الـتأشير:   ، هانون   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121124محمد جمال ابراهيم ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

بنى صالح بملك جمال ابراهيم ابو النجا -صالح الـتأشير:   ، عزبة بنى    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121101ابراهيم صالح ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  242

صان الحجر بملك صالح ابراهيم ابراهيم خليل -صان البحرية  -وصف الـتأشير:   ، الخاليلة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121138مد فكرى امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    وليد مح -  243

الزقازيق بملك عادل عبدالمنعم السيد كامل -الحناوى  -الـتأشير:   ، ش بالل بن رباح    

تم تعديل العنوان , وصف  13212112وفي تاريخ  121110ايمن محمد ناصر نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

ش قاسم / القومية بجوار مطعم طاطا / بملك قوت القلوب جميل مرسى عزيز 0الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121141لواحظ محمد على عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

بملك محمد حسن عبدالمقصود السيد -ة الجواهر -وصف الـتأشير:   ، قرية السنيطة    

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  121123احمد محمد جمال الدين محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

الزقازيق ملك ندى عمر ابراهيم الزيات-الحسينيه -ش الجهاد  2, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121148دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     نور عبدالحميد السيد -  247

بملك جميالت عبدالحميد مهدى -االشارة  -ش ترعة القنايات  21الـتأشير:   ،    

العنوان , وصف  تم تعديل 21211213وفي تاريخ  110121عزت محمد عبدالسميع السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

 الـتأشير:   ، ش ترعة الست عيون مركز ابو حماد ملك سمير رجب محمد سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  110121عزت محمد عبدالسميع السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

بناحية ش الجيش  ابو حماد 2211-2-2فى  110121الـتأشير:   ، له مكتب مقاوالت عامة برقم   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121131خميس احمد عبدالفتاح الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

منشاة ابو عمر بملك مريم محمد دسوقى -جنوب سهل الحسينية  -وصف الـتأشير:   ، قرية طارق بن زياد    
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 69 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  121112دالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد سعيد السيد عب -  251

بنى هالل بملك سعيد السيد عبدالمولى -الـتأشير:   ، ش القناية    

نوان , تم تعديل الع 21211213وفي تاريخ  121144عادل عبدالفتاح عبدالفتاح نصير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

بملك تامر ابراهيم يوسف سليمان -منشية مبارك  -وصف الـتأشير:   ، ش ترعة العوجة    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121111السعيد احمد انيس مقبل السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

محمد عباده محمد ابو الهول مركز صان الحجر بملك حمدى 1وصف الـتأشير:   ، عزبة    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121101وائل محمد ابراهيم ابراهيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

  وصف الـتأشير:   ، ش اللواء عبدالعزيز على بملك اجالل السيد على

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121182ه برقم    محمد عبدالمجيد عامر عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  255

الحسينيه ملك عبدالمجيد عامر عبدالعزيز-سعود القبليه -وصف الـتأشير:   ، منازع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121114محمد احمد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

بملك حسن محمد عبدالحميد -و برى الـتأشير:   ، اب   

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  121112عبدالرحمن السيد عبدالحفيظ محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  257

ش محمد ابو عامر م من ش على سليم بملك السيد عبدالحفيظ محمد السيد 11العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  110121بدالسميع السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزت محمد ع -  258

عن نشاط ثالجة مواد غذائيه وبيع لحوم مجمده وتعبئة  110121الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رقم 

ادملك سمير رجب محمد سيد احمدمواد غذائيه بناحية ش ترعة الست عيون مركز ابو حم  

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121118عبدالسالم السيد عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

زينب احمد عبدالعال -وصف الـتأشير:   ، الزنكلون بملك    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121121قم    هانى فاروق يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  260

الزقازيق ملك محمد نبيل انور احمد بكير-ش ابراهيم عيد حى الزهور 23الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121121هانى فاروق يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

ش محمد مندور  1بناحية  2121-3-2والغى فى  2111-2-1فى  184841الـتأشير:   ، كان له محل مطعم حاتى مشويات برقم 

  المساكن التعاونيه  الزقازيق

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121131السيد مسلم سليم شربى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عيد -  262

الحسينيه ملك السيد مسلم سليم شربى-م بشارة -بشارة -الـتأشير:   ، ازولين    

تم تعديل العنوان , وصف  21321211وفي تاريخ  121183تامر صابر محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  263

 الـتأشير:   ، انشاص الرمل ملك منى مهدى عبدالمنعم محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121131محمود عاطف محمد مدبولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

  الـتأشير:   ، كفر شلشلمون بملك نادية خيرى حسن محمد

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121101عبدالحميد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شيماء  -  265

بملك عمرو صالح عامر عثمان -وصف الـتأشير:   ، ش الحرية    

يل العنوان , تم تعد 21211213وفي تاريخ  121142مريم محمد عبدالرازق عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

  وصف الـتأشير:   ، ش داير الناحية بملك عبدالله سليمان سليمان
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121111عمرو عصام محمد محمد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  267

  وصف الـتأشير:   ، حفنا بملك سعيد فايد جاب الله

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121133حمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سمير عبدالسالم م -  268

بملك حسناء رجب احمد -وصف الـتأشير:   ، هرية رزنة    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121143محمد احمد يوسف حسن عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

بملك احمد يوسف حسن -عزبة الزعفرانية  -شير:   ، بردين وصف الـتأ   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121128اسماعيل فريد اسماعيل عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  270

ة ا رئيس مجلس االدارالزقازيق بملك شركة مصر للزيوت والصابون ويمثله -النحال  -ش النقراشى 11وصف الـتأشير:   ، 

  والعضو المنتدب

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121140مسعد عبدالظاهر محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  271

الزقازيق بملك صاحب الشان -ش محمد غنيم برج االيمان  1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121113د ،  سبق قيده برقم    محمد السيد احمد السيد ، تاجر فر -  272

  الـتأشير:   ، بير عماره بملك احمد السيد احمد السيد

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121141ايهاب صالح الدين عبدالقادر موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

ش ترعة المنيا بملك عبدالحميد محمد دسوقىوصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121103ياسر جميل احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

صان الحجر بملك جميل احمد محمد السيد -الناصرية  -الـتأشير:   ، كبارى شلبى    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121132دى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد ابراهيم اسماعيل االفن -  275

بملك ابراهيم اسماعيل االفندى -وصف الـتأشير:   ، الصالحية القديمة    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  114013محمد شهدى عبدالمنعم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

بملك  نبيل عبدالمنعم عطية متولى -ف الـتأشير:   ، دويدة وص  

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121184حماده محمد على عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

بملك هشام ارحيم محمد محجوب -وصف الـتأشير:   ، واحد الصالحية بحر البقر   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121131يد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف عرفة الس -  278

بملك على محمد مدبولى -الـتأشير:   ، كفر شلشلمون    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121102نبيل فتحى صابر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

النعامنه ملك فتحى صابر على الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121104انتصار زغلول حسين مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

بملك محمد السيد محمد جفالنة -الـتأشير:   ، شلشلمون    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121108 محمد احمد محمد عبدالمعطى طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  281

بملك احمد محمد عبدالمعطى -وصف الـتأشير:   ، مفارق ابو نصار    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121100صالح حميد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  282

ك هبه عبدالفتاح علىصان الحجر بمل -وصف الـتأشير:   ، االتحاد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121141سامية محمد السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

مشتول السوق بملك احمد جمعه السيد جمعه -العجمى  -الـتأشير:   ، الشارع الكبير    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121132ده برقم    شرين محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قي -  284

الزقازيق بملك جمال جودة مصطفى -بجوار حضر موت  -تقسيم المعلمين  -ش عباس العقاد  332الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , تم تع 21211213وفي تاريخ  121130ابراهيم ابراهيم سيد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

بملك محمد ابراهيم ابراهيم -وصف الـتأشير:   ، الشيخ جبيل    

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  121134سعد عبدالقادر عبدالستار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  286

ستار, وصف الـتأشير:   ، طريق شبرا ميت جابر بملك عبدالستار عبدالقادر عبدال   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121181عصام ابراهيم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

  الـتأشير:   ، المناجاة الكبرى ملك اسامه محمود عبدالعال حسين

تم تعديل العنوان , وصف  21211213اريخ وفي ت 121181ايمان عبدالسالم على السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  288

 الـتأشير:   ، سعود القبليه مركز الحسينيه ملك عبدالسالم على السيد

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  121142السيد حسن محمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

ن محمد عبداللطيفبملك حس -وصف الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121181عوض عيد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  290

 الـتأشير:   ، زراعه واحد  الصالحيه بحر البقر  الحسينيه ملك عثمان عيد السيد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121141محمد عبده حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

بملك وفاء محمد ابو زيد محمد -الـتأشير:   ، العلوية    

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21211213وفي تاريخ  121121احمد السيد صبحى الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  292

بملك السيد صبحى الشحات النقاش -الـتأشير:   ، العصلوجى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  121101تامر حامد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

 الـتأشير:   ، مالمس ملك حامد احمد السيد

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  120201جر فرد ،  سبق قيده برقم    ناهد محمد عبدالحميد محمد حسن ، تا -  294

الزقازيق بملك احمد السيد احمد -الصيادين  -وصف الـتأشير:   ، ش الوزيرى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  143212محمد نصار عيد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

بملك احمد محمد نصار -قصاصين الشرق  -سامى سعد -ير:   ، تعديل العنوان ليصبح المرور القديم الـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل  21211211وفي تاريخ  143212النصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  296

بملك احمد محمد نصار -قصاصين الشرق  -سامى سعد -العنوان ليصبح المرور القديم   

تم  21211211وفي تاريخ  121818المرحلى لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  297

الحسينية بملك لمياء احمد المرحلى-سماكين الغرب -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغرقدة   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121812نى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد السيد طه احمد الشربي -  298

ش الصفا من ش السيد مرعى بملك عايدة احمد رشوان 2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121123شاكر محمد فؤاد محمد عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  299

ابوحماد بملك محمد فؤاد محمد عليوه-صف الـتأشير:   ، كفر ابومسلم و  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121822عامر محمد عبده محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  300

بملك نيبال محمود محمد مصطفى -الـتأشير:   ، ش المشروع    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121821تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منال محمد السيد محمد ،  -  301

بملك سعيد يوسف محمد السيد -االسدية  -الـتأشير:   ، منشية سعيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121818السيد السيد محمد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  302

تأشير:   ، الفولى الكبيرة منشأة ابو عمر ملك امنه احمد عبدالغنىالـ  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  112213احمد عطا الله السيد عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  303

بملك ناصر محمد السيد -الزنكلون  -ش اوالد شرف  2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121120ل عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    همت عاد -  304

ابوحماد بملك صالح محمد عطيه جاب الله-وصف الـتأشير:   ، كشيك   

عنوان , وصف تم تعديل ال 21211211وفي تاريخ  121811محمد عبدالله محمود شديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  305

الزقازيق بملك ابراهيم عبدالله محمود شديد-شارع احمد دسوقى من الغشام  1عقار رقم  1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  111211احمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  306

الزقازيق بملك تيسير غريب احمد -ارك حى مب -الـتأشير:   ، ش ترعة الشيخ منصور    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  111211احمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  307

بنشاط /  معرض بيع حلويات -الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية شوبك بسطه ملك محمد السيد محمد حسن   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121112د فتحى سليمان عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    السي -  308

القرين ملك زينب على ادريس-الـتأشير:   ، الصرايفه   

 تم تعديل العنوان , 21211211وفي تاريخ  121111محمد رمضان ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  309

  وصف الـتأشير:   ، ش كامل السعدونى بملك صبرى محمد محمد ابراهيم وفرزات اسماعيل يوسف

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121820رمضان السيد عبدالمهدى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  310

الم عطيةبملك حنان احمد عبدالس -المزينين  -وصف الـتأشير:   ، ش الجالء    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121811محسن السيد عطيه سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  311

الزقازيق بملك ايمان محمد محمد عبدالعزيز-الـتأشير:   ، بهنباى   

تم تعديل العنوان ,  21211211تاريخ  وفي 121812احمد عبدالفتاح محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  312

بملك عبدالفتاح محمد اسماعيل -وصف الـتأشير:   ، كفر العزازى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  181012فخرى نصر ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  313

د سعيدسينى ابراهيم محمد سعيد وهم هنيه وسعيد حسينى ابراهيم محمالـتأشير:   ، تعدل الى الطيبه م الزقازيق ملك ورثة ح  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121821اميرة السيد احمد السيد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  314

بملك محمد احمد احمد حسين -الطريق الدائرى  -ش النحال  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121121يبه عبدالله صالح عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حب -  315

ابوحماد بملك حسانين محمد حسانين-الـتأشير:   ، الحلمية   

وان , وصف تم تعديل العن 21211211وفي تاريخ  121811حسين على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  316

الزقازيق بملك سمير محمود عبدالعزيز مصطفى-القومية -ش احمد اسماعيل  31الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121831رباح وهدان تايه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  317

نصان الحجر بملك على حسانين حسين عمرا-الـتأشير:   ، رمسيس   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  141101احمد السيد محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  318

بملك احمد السيد محمد  11محل  2الـتأشير:   ، تعدل العنوان ليصبح ش محمود فهمى النقراشى وش مصطفى كامل برج رقم 

  يوسف

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121118محمد حسن سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  319

 الـتأشير:   ، كفر موسى عمران بملك حسن سليمان حسن محمد

ديل العنوان , تم تع 21211211وفي تاريخ  121113نسرين كمال محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  320

 وصف الـتأشير:   ، الحلميه مركز ابو حماد ملك حسانين محمد حسانين

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121810محمد احمد محمود محمد غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  321

 وصف الـتأشير:   ، قرية السالم مركز بلبيس ملك رامى عبدالراضى توفيق

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  102188خالد السيد عبدالهادى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  322

ف جنيه بناحية الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى عن نشاظ حظيرة مواشى حالبه برأسمال مائة وعشرون ال

ملك صالح السيد عبدالهادى شنبارة الميمونه مركز الزقازيق  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111ابراهيم امين عبدالبارى الصادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  323

الزقازيق بملك عطية احمد حجازى احمد -الغشام  -وصف الـتأشير:   ، ش مسجد الرحمن    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121834د ،  سبق قيده برقم    اميرة جمال السيد احمد ، تاجر فر -  324

  الـتأشير:   ، بنى ايوب بملك فارس محمد فرحات حسن

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121828احمد على عبدالعزيز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  325

عبدالناصر بملك هاله عادل نجم محمد عطية وصف الـتأشير:   ، ش جمال   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121810محمد بهجت حمزه مرسى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  326

ش تامر النحال / الزقازيق / بملك مصطفى السيد احمد 1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121884رد ،  سبق قيده برقم    رضا محمد دياب اسماعيل ، تاجر ف -  327

بملك محمد دياب اسماعيل دندش -العباسة الكبرى  -الـتأشير:   ، عزبة ابو ندا    

صف تم تعديل العنوان , و 21211211وفي تاريخ  111122السيد فتحى عبدالنبى معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  328

 الـتأشير:   ، تعدل ليصبح ش الجيش بملك عبدالله محمد محمد عبداللطيف بناء على عقد االيجار

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121113هديه محمد حمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  329

قاسم الـتأشير:   ، تعدل الى اباظه اكياد البحريه ملك هديه محمد حمد  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121111شريف جمال ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  330

ابوحماد بملك محمود جمال ابراهيم على-الـتأشير:   ، الجعفريه   

تم تعديل العنوان ,  21211211خ وفي تاري 121821حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  331

بملك مصطفى عبدالحفيظ محمد -وصف الـتأشير:   ، ش المستشفى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121814مصطفى محمد حنفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  332

 الـتأشير:   ، الغار مركز الزقازيق ملك السيد محمد السيد محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121831حسين محمد الشحات الحسينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  333

بملك سماح سالمه جودة محمود -وصف الـتأشير:   ، كفر الغنيمى    
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م تعديل العنوان , وصف ت 21211211وفي تاريخ  121832محمد عبدالله السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  334

صان الحجر بملك عبدالله السيد حلمى-خفرع  0الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121111مصطفى جمال محمد على دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  335

بلبيس بملك ناديه مصطفى عيسى-وصف الـتأشير:   ، ميت جابر   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121823حمد الربيع عبدالغنى على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود م -  336

بملك وليد محمد حامد -القومية  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش سمير المصرى    

تعديل العنوان , وصف  تم 21211211وفي تاريخ  121812احمد سامى مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  337

القرين بملك سامى مصطفى محمد-الـتأشير:   ، ش الجالء   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  132411انعام محمد حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  338

علىالـتأشير:   ، ش الشهيد هاشم الرفاعى انشاص الرمل مركز بلبيس ملك هيثم حسن حسن    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  132411انعام محمد حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  339

 الـتأشير:   ، له محل تجارة وتوريد كيماويات بناحية انشاص الرمل م بلبيس

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121218ابراهيم محمود على سليمان نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  340

 وصف الـتأشير:   ، عزبة محمد عبدالحق سماكين الغرب مركز الحسينيه ملك محمود على سليمان

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  112282عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  341

ياحيه برأسمال فتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى عن نشاط مكتب رحالت داخليه ونقل عمال عدا السوصف الـتأشير:   ، ا

ش المعهد الدينى شبرا النخله م بلبيس ملك السيد عبدالحميد محمد 2عشرة آالف جنيه بناحية شقه   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121813رقم    السيد عبدالمنعم عبدالقادر عبدالعال طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  342

الحسينيه ملك خالد عبدالمنعم عبدالقادر-العنوان , وصف الـتأشير:   ، الجماليه    

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121811عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالفتاح موسى عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  343

الحسينية بملك عبدالمنعم عبدالفتاح موسى-، سماكين الشرق  العنوان , وصف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121824محمد عيد اسماعيل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  344

صان الحجر بملك محمد عبدالعزيز محمد -صان البحرية  -الـتأشير:   ، بحر رمسيس    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121814ة ابراهيم صابر عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شهير -  345

المساكن التعاونية بملك السيد عبدالحميد السيد ابراهيم -الـتأشير:   ، ش احمد منصور من ش الحسن بن الهيثم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  132088ده برقم    سهير عبدالقادر احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قي -  346

ش ابو حمادالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى عن نشاط بيع منتجات البان وعصائر بناحية ش الجي  

تعديل العنوان , وصف  تم 21211211وفي تاريخ  132411انعام محمد حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  347

جنيه بناحية ش  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى عن نشاط توريد مستلزمات طبيه برأسمال عشرون الف

  الشهيد هاشم الرفاعى انشاص الرمل ملك هيثم حسن حسن

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121114احمد امين عبدالبارى الصادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  348

الزقازيق بملك عطية احمد حجازى -طريق موقف المنصورة  -الغشام  -وصف الـتأشير:   ، ش مسجد الرحمن    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121182ق قيده برقم    اسالم مجدى محمد السيد متولى ، تاجر فرد ،  سب -  349

الصيادين الزقازيق ملك رضا عبدالتاح محمد-ش المتولى  1وصف الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121813اشرف صبحى السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  350

بلبيس بملك صبحى السيد عبدالحميد-ميت جابر -، عزبة السرايا وصف الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121121محمد السيد اسماعيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  351

القرين ملك السيد اسماعيل موسى-الـتأشير:   ، الصياغين   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121110ر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم محمد على حسن ، تاج -  352

بملك رمضان احمد على -الـتأشير:   ، الهيصمية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121121السيد سليمان محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  353

شرق مركز الحسينيه ملك محمد سليمان محمد سليمانالـتأشير:   ، سماكين ال  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121112امال سمير محمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  354

 وصف الـتأشير:   ، ش رشيد يوسف بك الزقازيق ملك رضا احمد عطيه

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121822د ،  سبق قيده برقم    محمد سعيد عبدالسميع سالم ، تاجر فر -  355

  الـتأشير:   ، بنى جرى مركز ابو حماد ملك سعيد عبدالسميع سالم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121128زينب السيد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  356

فر اباظة بملك ماهر جالل احمد علىالـتأشير:   ، ك  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121811شريف محمد العيسوى فتحى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  357

م بلبيس بملك محمد العيسوى فتحى حسن-وصف الـتأشير:   ، قرية السالم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121122قيده برقم    مروه حسين متولى شاهين ، تاجر فرد ،  سبق  -  358

منيا القمح بملك عمرو السيد احمد احمد ابوالحاج-الـتأشير:   ، ميت يزيد   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121811عاطف محمد فكرى محمد سليمان حمامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  359

الزقازيق بملك هدى امين محمود العقاد-المنتزه -أشير:   ، ش مدرسة االمريكان عمارة العقادين العنوان , وصف الـت  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121121زاهر سالمة عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  360

ابوحماد بملك سالمة عبدالعزيز سالم-الـتأشير:   ، كفر عياد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  88312حامد محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  361

  الـتأشير:   ، اول طريق العصلوجى القاهره الصحراوى بملك محمود محمد سرحان

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121821سمر هشام عبدالعزيز عبدالحميد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  362

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر يوسف شحاته ملك محمود سمير احمد عبدالله عسله

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121812السيد فرحان حماد محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  363

رمل بلبيس بملك حسان فرحان حماد محمدانشاص ال-وصف الـتأشير:   ، عزبة تل الجراد   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121811سامى عادل حسانين ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  364

بملك عادل حسانين حسانين ابو العال -منشية اباظة  -ش سعد زغلول  31 -وصف الـتأشير:   ، برج زيزينيا    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  112282حميد السيد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدال -  365

شبرا النخله مركز بلبيس ملك السيد عبدالحميد محمد-ش المعهد الدينى  2وصف الـتأشير:   ، شقه   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  112282    عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  366

  وصف الـتأشير:   ، له مكتب مستحضرات طبيه بناحية شبرا النخله
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  132088سهير عبدالقادر احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  367

ملك عبدالله محمد محمد عبداللطيف الـتأشير:   ، ش الجيش مركز ابو حماد  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  132088سهير عبدالقادر احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  368

ابو حماد-الـتأشير:   ، له محل بيع البان بناحية ش الشيخ ابو حماد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  102188،  سبق قيده برقم    خالد السيد عبدالهادى ابوزيد ، تاجر فرد  -  369

 الـتأشير:   ، شنبارة الميمونه مركز الزقازيق ملك صالح السيد عبدالهادى

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  102188خالد السيد عبدالهادى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  370

بناحية شنبارة الميمونه  مركز الزقازيق 2111-2-3فى  102188تأشير:   ، له محل اعالف برقم الـ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121833اشرف احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  371

بملك ازهار عبداللطيف محمد محمد -الـتأشير:   ، قرية الروضة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121833اشرف احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  372

2112/3/14واغلق فى  2118/4/1/ مقاوالت  افتتح فى  -بلبيس -الـتأشير:   ، كان له محل بناحية الروضة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121811   عادل كمال محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  373

 الـتأشير:   ، كفر محمد جاويش مركز الزقازيق ملك كمال محمد يوسف

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121882ربيع عبدالشافى عبدالحسيب مدنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  374

بجوار افندينا بملك فكيهه احمد عبدالمجيد راضى -وصف الـتأشير:   ، ش سيد مرعى    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121801اسالم السيد محمد السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  375

بملك السيد محمد السيد مصطفى -وصف الـتأشير:   ، بحطيط    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121881فرد ،  سبق قيده برقم     محمد اسماعيل ابراهيم سليمان ، تاجر -  376

  وصف الـتأشير:   ، ش عزازى م من ش فاروق بملك سعدية باهر ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121811مروة جمال عامر فريح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  377

بملك احمد محمود محمد -انشاص الرمل  -الـتأشير:   ، تل الجراد    

تعديل العنوان , وصف  تم 21211218وفي تاريخ  112112اشرف محمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  378

بملك السيد محمد محمد عليوة -الـتأشير:   ، موقف القرين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  112112اشرف محمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  379

بوى غريب / فاقوس بنشاط /  خدمات محمولملك محمد ن -شارع ترعة المنيا  -الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية /   

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121881تغريد محمد عبدالحميد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  380

بملك مدحت حسينى السيد -وصف الـتأشير:   ، كفر موسى عمران    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121821قيده برقم    احمد صالح عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق  -  381

بملك صالح عبدالعظيم محمد -وصف الـتأشير:   ، كفر العزازى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121880روقية سعيد ابراهيم خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  382

بملك عبداللطيف محمد عبدالقادر جودة -الـتأشير:   ، منشاة السالم    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121841وردة سمير الديدامونى متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  383

بملك جالل على بندارى -وصف الـتأشير:   ، ش الغمرى    
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تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121841قم    وردة سمير الديدامونى متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  384

/ رحالت  2121/2/13واغلق فى  2111/11/22مكتب االبراهيمية افتتح فى  38201وصف الـتأشير:   ، كان له محل برقم 

االبراهيمة -صفط زريق  -ش الصهريج  -داخلية ونقل عمال    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  108482سبق قيده برقم     ملكى السيد احمد مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  -  385

صنيع وصف الـتأشير:   ، افتتح محل رئيسي اخر باوالد عابدين ملك ابو بكر محمد احمد ابراهيم ونشاطه مدشه خلط اعالف وت

 اعالف

تم تعديل العنوان , وصف  11218212وفي تاريخ  124814الشرقاوى للسيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  386

ده وتوريدات الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه العزيزيه بملك السيد عطاالله قنديل ونشاطه تجارة الحديد والخور

 عموميه

عديل تم ت 21211218وفي تاريخ  124814حسام موتورز لتجارة وتوريد السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  387

رة الحديد والخورده العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه العزيزيه بملك السيد عطاالله قنديل ونشاطه تجا

 وتوريدات عموميه

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121832احمد عبدالسميع احمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  388

 وصف الـتأشير:   ، طاروط ملك عبدالسميع احمد عبدالسميع

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121841ياسين عبدالعزيز ياسين عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  389

ابوحماد بملك عمرو عبدالعزيز ياسين عبدالعزيز-وصف الـتأشير:   ، الجعفرية   

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121838عبدالعاطى بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     السيد نصر -  390

الزقازيق بملك ياسر سعد مهدى عباس -المساكن التعاونية  -الـتأشير:   ، ش مكة المكرمة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218 وفي تاريخ 121812محمد السيد عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  391

 الـتأشير:   ، ش البهنساوى قسم عبدالعزيز ملك/ السيد عباس مصطفى عامر

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121842امنيه شوقى محمد الشوادفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  392

محمود عبدالحليم وصف الـتأشير:   ، ابوسلطان االسديه ملك اشرف  

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121841محمد الشبراوى فرج حمودة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  393

م ابو عمر بملك عبدالمنعم السيد خليل -الـتأشير:   ، بجوار مجلس المدينة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  181234برقم    احمد عبدالرحيم السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  394

حماد بملك احمد ابو-المالك -الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى آخر عن نشاط مكتب رحالت داخلية)عدا السياحية( بناحية الثمانين 

 محمد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  234181احمد عبدالرحيم السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  395

 الـتأشير:   ، يعدل الى المالك ابوحماد بملك عماد عبدالرحيم السيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121811صيدلية د/ زياد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  396

محمد احمد على عبدالله ابوحماد بملك على-الـتأشير:   ، القطاوية   

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121811احمد محمد فرحان محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  397

بملك فرحان محمد عامر -وصف الـتأشير:   ، انشاص الرمل    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218تاريخ وفي  121818امير سامى احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  398

بملك محمد سالم سالمه -الكتيبة  - 3الـتأشير:   ، جلفينا    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121888محمود صبحى محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  399

بمك صبحى محمد خليل -الـتأشير:   ، كفر العزازى    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121111كمال محمد الهادى محمد بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  400

بملك محمد عبدالخالق محمود -مشتول السوق  -وصف الـتأشير:   ، كفر ابراش    

تم تعديل العنوان , وصف  21121821وفي تاريخ  121843والء حمودة محمود فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  401

حى ابو صيام بملك احمد نصر محمد خليل نوح -الـتأشير:   ، ش الشهيد امين شاهين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  112112اشرف محمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  402

ط  معرض شرقية بملك السيد محمد محمد عليوة بنشا -/ موقف القرين م فاقوس  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية

 سيارات ونقل عمال داخلى للمصانع والشركات

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  181234احمد عبدالرحيم السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  403

/ احمد محمد مصطفىالـتأشير:   ، الثمانين المالك ملك  

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121842اسماعيل السيد السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  404

 وصف الـتأشير:   ، الزاويه الحمراء ملك سلوى عزازى السيد حسن

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  312181كريستين عاطف مكسى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  405

عرب درويش بملك اشرف احمد محمد مسلم -وصف الـتأشير:   ، عزبة الحمايدة    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121840نادر احمد محمد محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  406

بملك محمد السيد محمد -الحسينية  -وصف الـتأشير:   ، قرية الصالح    

تم تعديل العنوان , وصف  12182121وفي تاريخ  121811محمد السيد اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  407

بملك السيد اسماعيل على -الـتأشير:   ، الجمايلة    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121808عالء ابوالنور توفيق ابو النور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  408

رمشتول السوق بملك ابو النور توفيق ابوالنو -وصف الـتأشير:   ، نيتيت    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121881فرج احمد ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  409

 وصف الـتأشير:   ، ش العروبة القلعة ملك/ عبدالعزيز ابراهيم احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21121821وفي تاريخ  121882منير محمد محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  410

 الـتأشير:   ، عزبة الجزلة ش العمومى كفر اباظة ملك/ عبدالله منير محمد عبدالله

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121801محمد خميس عبدالمجيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  411

بملك خميس عبدالحميد محمد -شرق قصاصين ال -وصف الـتأشير:   ، طريق المطار    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  22084احمد جودة محمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  412

بملك محمود جودة محمد -الـتأشير:   ، ش خيرى م من ش محمود النحال    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121841برقم     محمود على احمد على عليان ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  413

 وصف الـتأشير:   ، شارع ترعه السعديه ملك عبدالحميد اسماعيل بدران

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121801سالمه اسماعيل حفنى اسماعيل قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  414

مل ملك اسماعيل حفنى اسماعيلوصف الـتأشير:   ، ميت ح  

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121810احمد يحيى ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  415

بملك محمد يحيى ابراهيم -الـتأشير:   ، قرية جهينة القبلية    
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تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121812ه برقم    المحالوى لبيع البقالة والمثلجات ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  416

بملك اسامه خليل ابراهيم -وصف الـتأشير:   ، ش سوق االثنين    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121848السيده عبدالحميد توفيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  417

صبحى صالح علىوصف الـتأشير:   ، الزهراء بملك   

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121883حسين حسين دسوقى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  418

  الـتأشير:   ، كفر الحصر بملك محمود حسين دسوقى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  12112182وفي تاريخ  121814محمود عباس على عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  419

بملك على عبدالحميد عبده -الزقازيق  -الحسينية  -ش المعهد الدينى  88الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121800حماده فاروق محمد خليل العطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  420

ه بملك فاروق محمد خليل العطاروصف الـتأشير:   ، ش عبدالقادر ط   

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121844حسن اسماعيل محمود صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  421

ابوحماد بملك محمد ماهر نصار-وصف الـتأشير:   ، تل مفتاح   

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121802    محمد فهمى عبداللطيف سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  422

بملك السيد احمد محمد الجمل -وصف الـتأشير:   ، ش جمال الدق    

تم تعديل  21211218وفي تاريخ  121801طارق عبدالفتاح محمد طلعت مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  423

بملك عزة السيد عبدالكريم محمد على -ميت حمل  -ان العنوان , وصف الـتأشير:   ، امام مسجد االيم   

تم تعديل  21211218وفي تاريخ  121801طارق عبدالفتاح محمد طلعت مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  424

 - 1121/1/21واغلق فى  2112/1/31بلبيس / بقاله / افتتح فى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحية ميت حمل 

110042برقم قيد   

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121111كمال محمد الهادى محمد بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  425

بملك محمد عبدالخالق محمود -مشتول السوق  -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحية كفر ابراش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  101241يم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد خليل ابراه -  426

بملك محمد خليل ابراهيم -الـتأشير:   ، طريق ابو حماد الحلمية امام عزبة الوقف    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121831محمد محمد عبداللطيف السيد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  427

فاقوس بملك نفيسه ابراهيم محمد متولى النجار-الديدامون -وصف الـتأشير:   ، شارع الترعة المردومة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121831سلوى محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  428

السيد ابراهيم بملك محمد -الـتأشير:   ، كفر ابو نجم    

تم تعديل العنوان  21211218وفي تاريخ  121803مصطفى فهمى عبداللطيف سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  429

ش جبل وعمر بملك السيد احمد محمد 1, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211218وفي تاريخ  814124حسام عواد سيد احمد محمد الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  430

بملك السيد عطا الله قنديل -, وصف الـتأشير:   ، العزيزية    

تم تعديل العنوان  21211218وفي تاريخ  124814حسام عواد سيد احمد محمد الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  431

/  مكتب تجارة  منيا القمح بنشاط -ملك نوال مصطفى جودة التلبانى  -/ العزيزية , وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية 

 وتوريد السيارات
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تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121804سماح بدران محمد عوض بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  432

يم شريفالحسينية بملك قطب احمد ابراه-اكتوبر  1وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121804سماح بدران محمد عوض بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  433

اكتوبر امام مجلس 1عن نشاط بقالة بناحية بندر الحسينية  2110/3/11فى  143111وصف الـتأشير:   ، كان لها محل برقم قيد 

18210بأمر محو  2111/1/1لمعاطى وتم االستغناء عنه بتاريخ المدينة بملك سليم يوسف عبدا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211218وفي تاريخ  121802نسمه هاشم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  434

مشتول السوق بملك هاشم احمد السيد -الـتأشير:   ، نبتيت    

تم تعديل العنوان ,  21211218وفي تاريخ  121881السيد السيد محمود ابراهيم سويلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  435

 وصف الـتأشير:   ، تلحوين ملك/ محمد منصور محمد

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211212وفي تاريخ  121811هبه السيد عبدالله منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  436

بملك السيد احمد عبدالحميد -فايد خطاب  -الـتأشير:   ، عزبة زكى    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121220حسناء عبدالحميد منصور بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  437

 وصف الـتأشير:   ، انشاص الرمل بملك سالم محمد صبرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121218محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     اشرف سامى -  438

 الـتأشير:   ، صالح تيمور الجديدة الظواهرية ملك / سامى محمد محمد رضوان

العنوان , وصف  تم تعديل 21211212وفي تاريخ  132381السيد جودة حجازى البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  439

 الـتأشير:   ، مالمس  بملك / السيد جوده حجازى البنا

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  101322عبدالرؤف على محمد على فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  440

ش اللواء االسالمى من شارع التروللى 11, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع    

تم  21211212وفي تاريخ  101322مؤسسة فتح الباب للمقاوالت العامة و مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  441

ش اللواء االسالمى من شارع التروللى 11تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121212صفاء فايد محمد فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  442

  الـتأشير:   ، بجوار هندسة الرى بملك حمدى هاشم شكرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121241السيد السعيد محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  443

لسيد السعيد محمودمنشاة ابو عمر بملك احمد ا -الـتأشير:   ، االزدهار    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121828محمد ابراهيم سليم محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  444

بملك ابراهيم سليم محمد -وصف الـتأشير:   ، السناجرة    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121211مجدى عبدالحليم عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  445

  وصف الـتأشير:   ، قصاصين الشرق بملك حمدى مصطفى احمد

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121823ابراهيم محمد عبدالكريم نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  446

ملك حسن سعيد حسن جمعهوصف الـتأشير:   ، شارع االنتاج  اسفل الضرائب العقاريه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121222ابراهيم على السيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  447

  الـتأشير:   ، ابو سمران بملك سمر على السيد على

تم تعديل العنوان , وصف  21121221وفي تاريخ  121214وائل حسنى لبيب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  448

بلبيس بملك حسنى لبيب محمد-الـتأشير:   ، غيته   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 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  121224احمد نصر عطيه خشانه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  449

بساتين االسماعيليه بملك حميده جمال الدين احمد -الـتأشير:   ، الهنادى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121212السيد محمد السيد طلبة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  450

  الـتأشير:   ، قرية البيروم بملك محمد السيد طلبة

ن , تم تعديل العنوا 21211212وفي تاريخ  121181عماد عوض على عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  451

 وصف الـتأشير:   ، افتتح رئيسى اخر سنهود ملك رضا محمد السيد محمد ونشاطه مصنع كرتون

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  144111ايمان احمد فتوح احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  452

حمد ونشاطه مخبز سياحىقشا بملك عاصم احمد السيد ا - 2الـتأشير:   ، افتتح محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121814اشرف تهامى شريف وهيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  453

منيا القمح بملك شريف تهامى شريف-الـتأشير:   ، النعامنة   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121234ضياء صابر خليل محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  454

بملك وائل احمد خليل -وصف الـتأشير:   ، العصلوجى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121221رشدى سليمان غريب حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  455

ام رماد بملك رضا سليمان غريب -الـتأشير:   ، عزبه االنعام  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121213يوسف الريفى محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  456

بملك الريفى محمد السيد -صان الحجر  -الـتأشير:   ، الصالحات    

تم تعديل العنوان , وصف  12212112وفي تاريخ  121824عبدالله السيد متولى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  457

  الـتأشير:   ، كفر سليمان موسى بملك محمد السيد متولى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121238محمود عبدالحكيم محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  458

يم جاد اللهبملك عبدالحكيم محمد سل -منية سنتا  -الـتأشير:   ، عزبة الزغايبة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121241اسالم جمال موسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  459

مركز صان الحجر بملك صالحة جمال موسى محمد -الـتأشير:   ، صان البحرية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121231حماده محمد على يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  460

مركز صان الحجر بملك محمد على يوسف على - 1الـتأشير:   ، زراعة    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121822احمد حمدى محمود محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  461

الزقازيق بملك احمد جمال بيومى محمد -يد احمد اسماعيل ش الشه -وصف الـتأشير:   ، برج المصطفى    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  128181محمد صابر محمد السيد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  462

 وصف الـتأشير:   ، ش اللواء توفيق زيدان بملك السيد صابر محمد السيد عفيفى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121811م عبدالجواد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فاطمة عبدالسال -  463

 وصف الـتأشير:   ، كفر ميت سهيل ملك/ السيد مصطفى جاد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121811احمد خالد محمد خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  464

 الـتأشير:   ، سعود البحريه بملك خالد محمد خالد

ن , وصف تم تعديل العنوا 21211212وفي تاريخ  121228ابراهيم احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  465

  الـتأشير:   ، ش ترعة سراج الحسينية ملك/ وجيه محمد السيد متولى
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تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121210عالء محمود احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  466

بملك محمود احمد ابراهيم على -الـتأشير:   ، العصلوجى    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  142111عبدالله حسن مسافر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله سميح  -  467

ملك شحتة رمضان حسين مرجان -وصف الـتأشير:   ، بندف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121818محمود حسين السيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  468

بملك سهير السيد اسماعيل -ـتأشير:   ، اول طريق كفر العدوى بجوار مصنع الشيبسى ال   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121233سعدية محمد احمد محمد الطويل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  469

بملك سند عيسى خلف الله -وصف الـتأشير:   ، بحطيط    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  128181محمد السيد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد صابر  -  470

  وصف الـتأشير:   ، ش اللواء توفيق زيدان بملك السيد صابر محمد السيد عفيفى

تعديل العنوان , وصف  تم 21211212وفي تاريخ  121821على محمد يوسف احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  471

  الـتأشير:   ، الزوامل بجوار الوحدة الصحية  بملك محمد يوسف احمد سليم

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  112121عزيزه فهيم خليل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  472

فتحى محمد الـتأشير:   ، تعدل ليصبح ناحيه ميت ربيعه بملك عبدالمنعم  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121231هشام السيد عبدالسيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  473

بملك السيد عبدالسيد عبدالعزيز -تل حوين  -وصف الـتأشير:   ، عزبة ابو زيد   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  121221ده برقم    هانى عبداللطيف عيداروس محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قي -  474

مركز صان الحجر بملك محمد عبداللطيف عيداروس محمد -العنوان , وصف الـتأشير:   ، صان البحريه   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121223مجدى جمال محمد السيد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  475

ير:   ، ش العمده كفر الحصر ملك/ عزت محمد السيد عفيفىوصف الـتأش   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121812عبدالستار عبدالعاطى سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  476

بملك محمد ابراهيم محمد ابراهيم -وصف الـتأشير:   ، ام عجرم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121232تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سيف على عبدالله حسان ، -  477

مركز صان الحجر بملك على عبدالله حسان عمارة -الـتأشير:   ، بجوار الصالحات    

وان , وصف تم تعديل العن 21211212وفي تاريخ  121813رمضان السيد سليم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  478

الزقازيق بملك عاطف عبدالحكم عبدالحفيظ -الحسينية  -الـتأشير:   ، ش الشهيد طيار    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121211اسالم سمير عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  479

ل عبدالسالمالقومية بملك عمرو و مريم نبي -الـتأشير:   ، برج السالم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121211اسالم سمير عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  480

بناحية حى النصر / كفر صقر / بنشاط خردوات واكسسوارات 32881الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بمكتب االبراهيم برقم قيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121211عطيه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد صابر  -  481

 الـتأشير:   ، ش الشهيد صبحى محمد عطيه ملك/ محمود فاروق العمده

عنوان , تم تعديل ال 21211212وفي تاريخ  121211محمد السيد البدوى محمد بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  482

ش لكوظ قسم حسن صالح ملك/ محمد خيرى محمد4وصف الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121222عبدالحميد احمد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  483

دش سعد زغلول امام سوبر ماركت اخترنا لك بملك ابراهيم محمد محم 31الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121232احمد عبدالله محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  484

بملك ضحى محمد امين -الـتأشير:   ، كفر اباظة    

ان , وصف تم تعديل العنو 21211212وفي تاريخ  131314احمد عبده خالف عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  485

 الـتأشير:   ، تعدل العنوان ليصبح شارع العروبه بملك سامى السيد بيومى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121810احمد حسن محمد حسن ابوالوفا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  486

م مشتول السوق بملك محمدخضرى دياب -وصف الـتأشير:   ، كفرابراش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121212نبيل سعد عبدالفتاح نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  487

 الـتأشير:   ، عزبه درويش بيشه عامر بملك نصر محمود نصر سيد احمد

تعديل العنوان , وصف تم  21211212وفي تاريخ  113218كرم على عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  488

المجتمعات  الصالحية الجديدة بموجب محضر تسليم معتمد من الهيئة -معدلة بالمنطقة الصناعية الثانية  34الـتأشير:   ، القطعة رقم 

  العمرانية الجديدة بالصالحية الجديدة

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  113218كرم على عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  489

دير وتوريد الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / كفر ابراش مركز مشتول السوق ملك احمد السيد عبدالعزيز بنشاط /   تص

 مواد الغذائيه والتعبئه والتغليف عدا توريد العماله والحاسب االلى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121211،  سبق قيده برقم    محمد السيد عبدالصادق السيد ، تاجر فرد  -  490

  وصف الـتأشير:   ، اول طريق عزبة الجبالى بملك فتحية عبدالحميد متولى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  138121السيد مصطفى عبده مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  491

تعدل العنوان ليصبح / السعديه ملك عبده مصطفى عبده مهدىالـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121211رشا الديدامونى سليمان الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  492

بملك محمد عبدالرحمن عبدالخالق -وصف الـتأشير:   ، الديدامون    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121821محمد عبدالسالم حسينى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  493

الفدادنه بملك صفاء احمد السيد على -وصف الـتأشير:   ، ش الجمعيه الزراعية    

تم تعديل العنوان ,  21211212اريخ وفي ت 121181عماد عوض على عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  494

بملك رضا محمد السيد محمد -وصف الـتأشير:   ، سنهود    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121181عماد عوض على عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  495

عموميه هاشم عبدالمجيد بنشاط / نقل عمال ومقاوالت ملك ام هاشم -وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / السعديين   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121820محمد على عبدالهادى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  496

بملك عالء على عبدالهادى على -الـتأشير:   ، السعدية    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121811فرد ،  سبق قيده برقم    هند الديدامونى سليمان الشافعى ، تاجر  -  497

بملك رشا الديدامونى سليمان الشافعى -وصف الـتأشير:   ، الديدامونى    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121812محمود على محمود على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  498

مركز الحسينية بملك ابراهيم على محمود-:   ، سماكين الغرب وصف الـتأشير  
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تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121221صالح الدين محمد نبيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  499

بملك ليلى ابراهيم محمد -وصف الـتأشير:   ، منشاة بشارة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  01221تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هشام عبدالعظيم عبدالحفيظ ،  -  500

لمة بردين الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر مزرعة تربية مواشى وادرار البان براسمال قدره خمسون الف جنيه بناحية ش مس

 طحلة بردين ملك/ محمد محمد عبدالله

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  01221ظ عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هشام عبدالعظيم عبدالحفي -  501

 وصف الـتأشير:   ، ش مسلمة بردين طحلة بردين ملك/ محمد محمد عبدالله

وصف تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121218حمدى محمود محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  502

بملك عبدالصبور عبدالله محمد سليمان -بجوار الوحده المحلية  -الـتأشير:   ، سعود القبلية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121212نسمه احمد عطيه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  503

 الـتأشير:   ، االسديه بملك احمد محمد عطيه

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121211ان الشبراوى حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    خالد عثم -  504

بملك دعاء ابراهيم مصطفى ابراهيم -وصف الـتأشير:   ، قهبونة   

ل العنوان , تم تعدي 21211212وفي تاريخ  121211خالد عثمان الشبراوى حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  505

واغلق فى  2111/8/12/ شونة زلط ورمال وطوب افتتح فى  -الحسينية  -وصف الـتأشير:   ، كان له محل بناحية الحمادين 

111841وقيد برقم  2111/2/22   

 تم تعديل العنوان , وصف 21211212وفي تاريخ  121822محمد حسن رفاعى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  506

القومية الزقازيق بملك محمد متولى محمد متولى عرفات-ش طلبة عويضة  11الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121221هشام عبدالسالم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  507

ه ابو عبداللهبملك محمد فوزى عبد -القومية -ش مسجد السالم  2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121231محمود محمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  508

بملك محسن سالمه بن تردايت -ش عوض سليمان  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  142111عبدالله سميح عبدالله حسن مسافر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  509

 وصف الـتأشير:   ، حوض الطرفه المؤجر سمارة محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  113218كرم على عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  510

لثانيه( معدله بالمنطقه الصناعيه ا 34الـتأشير:   ، القطعه رقم )   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121241قدرية البسيونى ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  511

مشتول السوق بملك سيد احمد السيد سيد احمد شومان -ش عمر بن الخطاب  1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121281قم    هند محمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  512

 الـتأشير:   ، حفنا بملك سالم محمد حسن العربى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121221ياسر عبدالعال محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  513

الزقازيق بملك هيثم محمد ابو الحمد عمارة -ة المساكن التعاوني -ش رشدى  1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121281محمود فتحى على اسماعيل الزك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  514

 وصف الـتأشير:   ، ش/ جمال عبدالناصر بملك احمد مصطفى حرشه
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تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121211،  سبق قيده برقم    اشرف على محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد  -  515

بساتين االسماعيليه ملك سالم عبدالحميد محمود حسن -وصف الـتأشير:   ، عزبه الفؤاديه  

, تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121211كريم ماهر محمد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  516

بملك باهر محمد باهر على -وصف الـتأشير:   ، المنشية الجديدة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  20111صادق فتحى صادق سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  517

 الـتأشير:   ، ش جمعية المحافظه على القرآن الكريم بملك دولت عبدالعظيم عبدالجواد

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121211حمود عبدالبديع سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    م -  518

قسم الزقازيق بحرى بملك عبدالسيد على سليمان -ش عطيه متفرع من ش رمضان  0وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121222ه برقم    عادل احمد ممدوح السيد عبدالرحمن عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  519

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ميت حمل ملك احمد ممدوح السيد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121241وحيد صبرى محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  520

د احمد عبدالفتاحالـتأشير:   ، هرية رزنة بملك صبرى محم   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  181110اسامه محمد صالح الدين عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  521

بملك نهى محمد عبدالعزيز -العنوان , وصف الـتأشير:   ، الكيالنية    

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  181110اسامه محمد صالح الدين عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  522

حلويات العنوان , وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية /  الكيالنيه فاقوس ملك فاطمه محمد حسين بنشاط /  مصنع  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121210اجر فرد ،  سبق قيده برقم    مسعد السيد التميمى جمعه ، ت -  523

صان الحجر بملك السيد التميمى جمعه زكى -صان البحريه  -الـتأشير:   ، الخاليله   

, وصف تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121221وائل متولى احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  524

صان الحجر بملك وليد متولى احمد عمار -الـتأشير:   ، كفر المسلميه  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121282العساسى لتجارة جميع لوازم البناء ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  525

بملك حامد محمد مصطفى العساسى -وصف الـتأشير:   ، بحطيط    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121202من عالء عياش محمد بركة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالرح -  526

ش محمد على قسم الجامع بملك صفية عطية محمد 1وصف الـتأشير:   ،    

العنوان , وصف تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121213السيد حسن احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  527

  الـتأشير:   ، الحرية بملك عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالعاطى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  110111محمود عبجالرحمن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  528

اميناالحرار ملك انتصار سليمان  -وصف الـتأشير:   ، تعدل الى / برج االحرار    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121243اسامه محمد عبدالمنعم محمد نافع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  529

بملك حلمى ابراهيم محمد متولى -وصف الـتأشير:   ، ش عبدالقادر طه    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211في تاريخ و 121288احمد محمد سالمه حسن امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  530

ش غانم عبدالهادى غانم بملك محمد سالمه حسن امام 1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121202ابراهيم فوزى محمد جميل المهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  531

بملك فوزى محمد جميل المهدى -وصف الـتأشير:   ، مساكن مجلس المدينة    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121201سامية السيد عراقى عراقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  532

بملك ياسر الهادى طلبة -الـتأشير:   ، حى القواصين    

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  181110برقم     اسامه محمد صالح الدين عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  533

21111عن نشاط سوبر ماركتراسمال   -العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيس اخر ش الكيالنى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121244السيد شحته السيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  534

ير:   ، كفر االشراف بملك شحته السيد محمد علىالـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121218شعبان محمد محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  535

  الـتأشير:   ، حفنا بملك محمد محمد عطية

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121201برقم    منى زكى عبدالرحيم عمر عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  536

بملك السيد ابو زيد السيد -مشتول السوق  -, وصف الـتأشير:   ، الغفارية    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121282حسن محمد خضرى دياب موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  537

مركز مشتول السوق بملك محمد خضر دياب - وصف الـتأشير:   ، كفر ابراش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121280عمر محمود الهادى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  538

 الـتأشير:   ، مشتول القاضى بملك محمود الهادى محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121211برقم    سامية عبدالعظيم محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  539

بملك ابراهيم محمد مجلى راغب -الـتأشير:   ، منية المكرم    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121222احمد قنديل عبدالرحمن رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  540

قنديل عبدالرحمن رمضان وصف الـتأشير:   ، بحر الهوا بملك   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121224رباب السيد محمود حنفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  541

بملك شافعى عبدالمجيد السيد -الـتأشير:   ، شبرا العنب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211اريخ وفي ت 121212رشا عباس احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  542

صان الحجربملك ابراهيم محمد على على الصايغ -الـتأشير:   ، المحموديه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121221سمر محمد محمود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  543

م محمود سليمانبملك محمد ابراهي -الـتأشير:   ، الميمونة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121240انوار عيد سلمان سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  544

  الـتأشير:   ، كفر مصطفى افندى بملك ممدوح شحته محمد

تم تعديل العنوان ,  21211211تاريخ وفي  121228وليد سامى ابراهيم محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  545

  وصف الـتأشير:   ، القلعة / الصباغين / بملك رمضان طلبة يحيى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  111113محمد عبدالنبى عبدالحميد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  546

صان الحجر ملك عبدالنبى عبدالحميد عبدالنبى -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / رمسيس   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121242نبيل محمد عطية محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  547

بملك محمد محمد عطية حجاج -الـتأشير:   ، حى جامع القواس    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121212قيده برقم    خالد مصطفى معروف مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق  -  548

  وصف الـتأشير:   ، ش الوفاء واالمل / قرية السالم طريق العاشر من رمضان بلبيس
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تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121208محمد مصطفى السيد محمد زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  549

بملك محمد السيد احمد بدران -ر:   ، الجبل وصف الـتأشي   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121214عمرو على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  550

هشام على محمد حسين -بملك على محمد حسين  -الـتأشير:   ، ش ترعة الشون    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121213عالء فتحى محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  551

مشتول السوق بملك محمد فتحى محمد عبدالفتاح -الـتأشير:   ، الخشة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211 وفي تاريخ 121213عالء فتحى محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  552

مشطوب 2110/1/10فى  142823الـتأشير:   ، كان له محل برقم    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121211هناء عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  553

الفتاح ابراهيموصف الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية بملك هشام عبد   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121201مراد رمضان رجب اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  554

  وصف الـتأشير:   ، الخطارة الصغرى بملك رمضان رجب اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  21211211يخ وفي تار 121284ايمان محمد حسن محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  555

مشتول السوق بملك اسامه مهدى سالمه -وصف الـتأشير:   ، ابراش    

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121221رانيا رافت فتحى محمود حسين غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  556

غنيمىبملك محمد محمد محمد  -, وصف الـتأشير:   ، الحميدية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121212احمد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  557

بملك صالح محمد محمد ابراهيم -المزينين  -الـتأشير:   ، ش الجالء    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211تاريخ وفي  121281احمد احمد عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  558

بملك جمال احمد عبد اللطيف محمد -الـتأشير:   ، سندنهور    

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121201احمد علوى عبدالحميد ابراهيم جاويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  559

ن السيد ابراهيم البحراوىالقوميه بملك عثما -العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش الغشام  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121211مجدى عبدالغنى محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  560

شرويده بملك محمد مجدى عبدالغنى محمد -عزبه الصعايده  1وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121204قم    حنان محمد محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  561

 الـتأشير:   ، كفر اباظه ملك محمد حافظ احمد على

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121281محمد سليمان اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  562

هشام محمد محمد سالمه بملك -منية المكرم  -الـتأشير:   ، ش الجالء    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121210عطية محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  563

بملك ايمان ابراهيم السيد -الـتأشير:   ، كفر حافظ    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211 وفي تاريخ 102141احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  564

بملك احمد محمد عوض -الـتأشير:   ، محل بشارع سعد زغلول    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  102141احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  565

بنشاط /  - بلبيس -لطريق المطار ملك ساميه عبداللطيف عزازى  الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / طريق الوكايل موازى

 استيراد وتوريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 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  12011السيد محمد محمد عبدالسالم القططى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  566

ابراهيمبملك هدى رمزى  -وصف الـتأشير:   ، ش حمدى م من ش عبدالحكيم ابو لبن    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  121220محمد محمدى عبدالسالم منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  567

 وصف الـتأشير:   ، ش ترعه مصطفى افندى بملك مصطفى احمد احمد غريب

تم تعديل العنوان , وصف  21211211 وفي تاريخ 121203وسام سليم محمد يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  568

  الـتأشير:   ، ش المتاجر بملك محمد عبدالمنعم السيد

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  121248السيد شحته احمد كمال ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  569

ته, وصف الـتأشير:   ، دوامه / بنى عامر / بملك وليد السيد شح   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121242جمال ابوالعال عنتر ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  570

خلف بنزينه االحرار بملك جمال ابوالعال عنتر -الـتأشير:   ، كفر االحرار   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211في تاريخ و 121214وليد بدوى احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  571

مركز صان الحجر بملك احمد احمد عبده بدوى -صان البحريه  -الـتأشير:   ، الساقيه  

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  121218رباب عبدالحميد عبدالمجيد ابو نعمه موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  572

بملك عبدالحميد عبدالمجيد ابو نعمه -، الصنافين البحرية العنوان , وصف الـتأشير:      

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121200محمود السيد احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  573

  الـتأشير:   ، كفر العزازى بملك السيد احمد عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121112تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسام ابراهيم السيد احمد ،  -  574

بملك اسماء غريب فتحى موسى -الـتأشير:   ، ش الحرية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121111محمد السيد طلبة اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  575

زبة طيبة الحسينية ملك/السيد طلبة اسماعيلالـتأشير:   ، ع  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121124احمد صالح ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  576

 الـتأشير:   ، طلبه عويضة القومية ملك/احمد عبدالله محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121212ده برقم    احمد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قي -  577

ن القرين شرقيهالـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر تابع للسجل بنشاط تعبئه مواد غذائيه بناحيه القرين ش الجالء المزني   

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  141820شعبان محمد الصغير محمد محمد الدرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  578

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، انشاص الرمل امام المجلس المحلى ملك/محمد الصغير محمد

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  141820شعبان محمد الصغير محمد محمد الدرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  579

ة بلبيس بنشاط /  تجار -ناحية / انشاص الرمل ـ ملك/ محمد عبدالعظيم محمد العنوان , وصف الـتأشير:   ، له محل اخر ب

 السيراميك و االدوات الصحية

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121110نورا ابراهيم احمد محمد الغراب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  580

القوميه بملك محمد ماهر نجاتى محمد -ش احمد عرابى  2وصف الـتأشير:   ، العقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121212احمد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  581

اكينة طحين القرين  بنشاط /  م -بملك صالح محمد محمد ابراهيم  -المزينين  -الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / ش الجالء 

 وفراكة ارز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211223 وفي تاريخ 121212احمد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  582

شارع الجالء المزينين ملك/صالح محمد محمد ابراهيم 2الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121112احمد خالد السيد حافظ صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  583

افظ صابرالـتأشير:   ، ش احمد ماهر بملك السيد ح   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121112اسراء سعدى السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  584

شارع مديراالمن الزقازيق ملك/عبدالحميد مصطفى ابوزيد2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  111211عياد عبدالسالم عياد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  585

 الـتأشير:   ، طريق هرية الجديد امام محطة الكهرباء الزقازيق ملك/احمد اسماعيل احمد فريد

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121112ابراهيم احمد ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  586

المنشيه بملك حسن مصطفى عالم -خلف الحزب الوطنى سابقا  -، ش احمد فؤاد   الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121114وائل عبدالله محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  587

  الـتأشير:   ، كفر الحاج عمر بملك احمد السيد السيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121114براهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ماجد سعيد حامد ا -  588

 الـتأشير:   ، شارع الدوحه من شارع اللواء عبدالعزيز على المساكن التعاونيه بملك ماهر محمد على

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  014182شعبان محمد الصغير محمد محمد الدرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  589

س المحلىامام المجل -بلبيس  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح مكتب توريدات سراميك وادوات صحيه بأنشاص الرمل    

, تم تعديل العنوان  21211223وفي تاريخ  121128احمد ممدوح عبدالرحمن السيد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  590

حى الزهور بملك عبدالمنعم محمد عبداللطيف -وصف الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121111احمد سالم السيد عوض الله زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  591

 وصف الـتأشير:   ، شارع العجمى البيوم ملك/محمود بيومى السيد محمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121212السيد سعيد بدوى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  592

 الـتأشير:   ، شارع المدينه المنوره الغشام القوميه ملك/محمد بدوى بدوى بدوى شريف

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121110محمد عطيه محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  593

الزنكلون بملك ابراهيم عطيه محمد-الـتأشير:   ، عزبه الدواله   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121113محمد عزت ابوالحسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  594

بوالحسن مصطفىوصف الـتأشير:   ، عزبه حنا مرهم بملك احمد عزت ا  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121131احمد محمد صالح الهادى سويلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  595

بملك رضا عبدالغفار احمد -وصف الـتأشير:   ، ش بور سعيد    

تم تعديل العنوان ,  21211223تاريخ وفي  121442عبدالقادر فتوح محمد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  596

بملك عبدالقادر فتوح محمد منصور -وصف الـتأشير:   ، كفر الشعاروة    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121123شريف محمد عبدالله السيد النمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  597

ابوخالد الزقازيق ملك/ايه عصام عبدالغفار عبدالبارى وصف الـتأشير:   ، شارع الزناتى من شارع زغلول  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121111احمد عبدالوهاب محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  598

 وصف الـتأشير:   ، منشاة بشارة الحسينيه ملك/محمد عبدالوهاب محمد عطية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121122صالحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايهاب حسن السيد حسن ال -  599

 وصف الـتأشير:   ، عزبة الصالحى مركز الزقازيق ملك حسن السيد حسن الصالحى

وان , تم تعديل العن 21211223وفي تاريخ  121121فاطمه السيد امين على عركز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  600

ش جمال عبدالناصر بملك السيد محمد محمد محمد مرعى 2وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121122سمر سمير جمال فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  601

 الـتأشير:   ، بجوار محطه صرف شلشلمون بملك سمير جمال فرج

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121211حسن غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله محفوظ  -  602

بملك محفوظ حسن غريب -الـتأشير:   ، ش مصرف اكوه بجوار مجمع المدارس شيبة    

تم تعديل العنوان ,  22321211وفي تاريخ  121111عبدالله ابراهيم عبدالله السيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  603

بملك عبدالرحمن ابراهيم عبدالله السيد -وصف الـتأشير:   ، القطاوية    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121121ضحى سعيد ابراهيم الدسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  604

فايد وصف الـتأشير:   ، االزدهار منشاة ابوعمر ملك/فايد عبدالظاهر  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  121118ابوزيد احمد عبدالرحمن عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  605

 وصف الـتأشير:   ، الناصريه مركز صان الحجر ملك/احمد عبدالرحمن عمار

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  312111عبدالحميد سامى عبدالعظيم علوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  606

من ش سعد زغلول بملك حامد السيد حامد -ش القيسارية  38وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  121121الصاوى لتجارة االلوميتال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  607

جوار بنزينة بيومى ملك/عمرو احمد الصاوى يوسفشارع السيد عطيه ب2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  108110عصام عبدالحميد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  608

 وصف الـتأشير:   ،  الحلبى ملك عبدالحميد محمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121133عمرو صبحى محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  609

بملك وجيه عبدالمنعم صابر -الـتأشير:   ، السعديين    

ل العنوان , تم تعدي 21211224وفي تاريخ  121112محمد شعبان عيد سالمان سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  610

 وصف الـتأشير:   ، كفر مصطفى افندى بملك ممدوح شحته محمد

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  118211امجد عادل عبدالله عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  611

تجارة وتوزيع وتصنيع -01111ل وصف الـتأشير:   ، افتتح محل بالقاهرة الجديدة طريق القطامية العين السخنة براسما

مالت الغذائية المستحضرات الصيدالنية وتجارة وتوزيع وتصنيع مستحضرات التجميل واالغذية الخاصة واالعشاب الطبية والمك

 وتصنيعها لنفسه وللغير

تعديل العنوان ,  تم 21211224وفي تاريخ  121142سحر محمد يونس محمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  612

بملك عمر عبدالبديع عبدالحميد -وصف الـتأشير:   ، كفر محمد اسماعيل امام المدرسة االعدادية بنات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121140جمال محمد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  613

يمه رمضان ابراهيمالحريرى ملك ام -الـتأشير:   ، ابوهاشم  

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  188342محمود احمد محمد على الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  614

 وصف الـتأشير:   ، تعدل الى شارع ترعه سراج ملك منصور عبدالرازق رزق على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  188342برقم     تعدل الى / الصعيدى اوتو كار ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  615

 وصف الـتأشير:   ، تعدل الى شارع ترعه سراج ملك منصور عبدالرازق رزق على

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  22110زينب احمد السيد احمد الكردى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  616

العرب ملك/ طارق ماهر محمد زيدانوصف الـتأشير:   ، كفر   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  22110زينب احمد السيد احمد الكردى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  617

 وصف الـتأشير:   ، الغاء بسبب االستغناء عنه

تم تعديل العنوان , وصف  21211224اريخ وفي ت 121110محمد حسن حسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  618

 الـتأشير:   ، شارع مدرسه الثانويه بنات بملك عبده حسين غريب

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121102محمود محمد على محمد روق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  619

 وصف الـتأشير:   ، كفر العزازى بملك محمد على محمد روق

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121131حسن عبدالقادر محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  620

بملك عبدالقادر محمد عبدالرحمن -وصف الـتأشير:   ، بردين    

تم تعديل العنوان ,  11224212وفي تاريخ  121131حسن عبدالقادر محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  621

111102برقم قيد  2111/1/0واغلق فى  2118/2/21وصف الـتأشير:   ، كان له محل افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121103مالك محمود على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  622

حمد محمد عزبالمالك بملك جميل م -الـتأشير:   ، الثمانين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121142انس ابراهيم احمد منسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  623

بملك ابراهيم احمد منسى -الـتأشير:   ، عمريط    

تم تعديل  21211224ريخ وفي تا 121100اشرف محمد محمد محمد ابراهيم العزازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  624

بملك اسامه محمد محمد محمد ابراهيم العزازى -كفر العزازى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش البوستة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121131محمود السيد عطيه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  625

  الـتأشير:   ، بير عمارة

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121144نورا احمد يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  626

 الـتأشير:   ، كوم االشراف بملم سعيدالحسينى عطيه على

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21211224وفي تاريخ  181312محمود محمد متولى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  627

حمد احمد بملك الشركة االسبانية للتصنيع والديكور ويمثلها م -الصالحية الجديدة  - 320الـتأشير:   ، المنطقة الصناعية الثانية قطعة 

  شحاته

ف تم تعديل العنوان , وص 21211224وفي تاريخ  181312محمود محمد متولى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  628

كييفالـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / ام رماد الزقازيق ملك صباح على موسى بنشاط /  معرض اجهزه كهربائيه وت  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121134نرجس حسن على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  629

لله محمدبملك على عبدا -الـتأشير:   ، السعديين    

تم تعديل العنوان  21211224وفي تاريخ  121111اسالم محمد عبدالسالم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  630

 , وصف الـتأشير:   ، عزبه العايدى شبرا النخله ملك مصطفى عبدالسالم مصطفى احمد

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121104ده برقم    مروه عبدالمنعم عبدالله الدالى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  631

صالح سالم بملك رضا السيد محمد -وصف الـتأشير:   ، حى االطباء   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121181احمد ممدوح مرسى مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  632

ه عيسى طريق هرية القديم / يوسف بك / الزقازيق بملك فاتن جابر محمد محمدبرج عبد -الـتأشير:   ، ش الجيش    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  144312محمد عبدالهادى عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  633

النويله ملك محمد عبدالغفار محمد السيد -وصف الـتأشير:   ، السطوحيه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121112سوسو عبدالحكيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  634

 الـتأشير:   ، احواض الندى بملك عاطف عبدالمجيد محمود

, وصف  تم تعديل العنوان 21211224وفي تاريخ  121141محمد سعيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  635

  الـتأشير:   ، شيبة قش بملك خالد محمود عبدالله عطية

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121101محمد محمود عبدالحميد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  636

بملك سامية عبدالمنعم السيد محمد -وصف الـتأشير:   ، عزبة الجرجور الشيخ عيسى    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  182212ء عبدالفتاح محمد سالمه ظريفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    وال -  637

 وصف الـتأشير:   ، السعيديه بملك رزق عالء محمد عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121113السيد شوقى عبدالبارى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  638

بملك شوقى عبدالبارى على خشبه -الـتأشير:   ، العزيزيه  

يل العنوان , وصف تم تعد 21211224وفي تاريخ  121101مدحت صالح السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  639

بملك مى سعد الدين محمود محمد -الـتأشير:   ، نزلة العزازى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  183411جمعة السيد على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  640

بملك على السيد على -عمريط  -عزبة واصف  - 2الـتأشير:   ، شقة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  183411معة السيد على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ج -  641

ونقل عمال ملك على السيد على بنشاط /  مكتب رحالت داخلية -عمريط  -الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / عزبة واصف   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121141فرد ،  سبق قيده برقم     شيرين ابراهيم محمد بندارى ، تاجر -  642

بملك ابراهيم محمد بندارى -الـتأشير:   ، بحطيط    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121111محمد اسماعيل عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  643

لمدارس الجديد بملك زكيه صالح مكاوىوصف الـتأشير:   ، ش / ا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121102رحاب السيد سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  644

صان الحجر بملك ابراهيم توفيق السيد العايدى -صان البحرية  -الـتأشير:   ، عزبة سليمان البربرى    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121181بدالرازق احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمود ع -  645

بملك محمود احمد عبدالرازق -وصف الـتأشير:   ، سماكين الشرق    

, وصف  تم تعديل العنوان 21211224وفي تاريخ  121111احمد يحيى محمود يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  646

بملك صبحى جابر السيد -المالك -الـتأشير:   ، الحريه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121148سنيه فرج مصطفى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  647

 الـتأشير:   ، شلشلمون بملك عبدالحميد فتحى عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121141،  سبق قيده برقم    عصام جميل على وهدان ، تاجر فرد  -  648

بملك جميل على وهدان -الـتأشير:   ، الزنكلون   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121101فاطمه ابراهيم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  649

ملك محمد فتحى محمد المالك -الـتأشير:   ، الثمانين   

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  101102محمد عبدالباقى عبدالقادر عبدالحميد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  650

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، بهنباى بملك عبدالمنعم على عطيه

تم تعديل العنوان , وصف  21211224في تاريخ و 121130محمد حسن على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  651

 الـتأشير:   ، تعدل اسم المالك الى عبدالحميد حسن على مرسى

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121108ايمان حماده محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  652

بملك احمد محمد عيسى محمد -الـتأشير:   ، بنى عامر    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121130نشوه محمود غمرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  653

 وصف الـتأشير:   ، كفر حسن عكاشه بملك سمير محمود محمود ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  42121122وفي تاريخ  121141طارق عوض محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  654

القوميه بملك اشرف حسين سيد -الـتأشير:   ، ش ابن خلدون   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121141طارق عوض محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  655

لق فى د ميجل محمد قنصوة ونشاطه مخبز افرنجى واغالـتأشير:   ، كان له محل ب شارع لبنان عمارة الزهراء المساكن ملك السي

2111/2/22  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121182احسان حسن احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  656

  الـتأشير:   ، سعود البحرية بملك السيد احمد محمد سالمه

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121143تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد سليمان حسن برى ،  -  657

ش الجامع ارض عزيز صفوت بملك سليمان عبدالسميع سليمان غالى 11وصف الـتأشير:   ،    

وان , تم تعديل العن 21211224وفي تاريخ  121101اسامه احمد بكرى محمد شوشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  658

  وصف الـتأشير:   ، خلف مطبعة الجامعة قسم حسن صالح

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121138السيد عبده السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  659

بملك احمد اسماعيل على اسماعيل -الـتأشير:   ، ش الحرية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121138فرد ،  سبق قيده برقم     السيد عبده السيد عطيه ، تاجر -  660

مكتب الغردقة 03111الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر برقيم قيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121131انور عبدالرحمن محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  661

بملك عبدالرحمن محمد عمر -، م بشارة بجوار شبكة الكهرباء   الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  121132احمد ابو النور السيد هلول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  662

  الـتأشير:   ، انشاص الرمل بملك منصور ابو النور السيد

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  121111د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حسين مصطفى حسن احم -  663

بملك مها محمد حسن على -وصف الـتأشير:   ، الملكيين القبلية    

تم تعديل العنوان  21211224وفي تاريخ  121114احمد ابراهيم عبدالعزيز السيد عسكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  664

بملك اسامه عبدالعظيم عبدالاله -صف الـتأشير:   ، اوالد وافى , و   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121123احمد حسين محمد الفهاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  665

  الـتأشير:   ، العدلية ملك/ احمد حسين محمد الفهاد
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تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  122112ن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    امل عبدالفتاح زايد متولى زيدا -  666

 وصف الـتأشير:   ، ميت ابو على بملك محمد كمال حرب

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121110وليد عالم عبدالله السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  667

 الـتأشير:   ، الظواهريه بملك عالم عبدالله السيد

تعديل العنوان , تم  21211220وفي تاريخ  121112صالح السيد احمد حسن عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  668

بملك السيد احمد حسن -وصف الـتأشير:   ، الصيرافية    

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121114اشرف ابراهيم عبدالجواد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  669

  وصف الـتأشير:   ، عزبة ابراهيم احمد / ميت بشار / بملك ابراهيم عبدالجواد سعد

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121181السيد جميل محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  670

  الـتأشير:   ، بنى جرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121111ايمان احمد نجا العدروسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  671

صان الحجر بملك محمد عبدالجليل مسعد احمد سماحه -ست الـتأشير:   ، الر  

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  104111ضياء عيد ابراهيم نواره للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  672

 وصف الـتأشير:   ، بحضيط بملك محمد عيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  111213قيده برقم     شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبق -  673

لإلستغناء عنه 2111لسنة  11131الـتأشير:   ، الغاء الرئيسى االخر المودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  181121محمد اكمل محمد دهشان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  674

منشيه اباظه بملك / هانى عبدالهادى حسن حسن -:   ، عماره الشيماء شارع السيد عليم الـتأشير  

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121112عبدالله مهدى كامل مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  675

 الـتأشير:   ، ش مسجد عيوشه بملك مهدى كامل مهدى احمد عبدالرحيم

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  122114عماد عبدالباسط عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  676

بملك محمد احمد على بكرى -وصف الـتأشير:   ، ش مستشفى الصدر    

م تعديل العنوان , وصف ت 21211220وفي تاريخ  121120ام محمد محمد محمد شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  677

بملك محمد احمد عجاج -الـتأشير:   ، كفر عبدالله عزيزة    

تم تعديل  21211220وفي تاريخ  122110عبدالوهاب سعيد فتحى محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  678

  العنوان , وصف الـتأشير:   ، حفنا بملك صالح عبدالعظيم سليمان

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121181عبدالرشيد محمد هاشم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عال -  679

 وصف الـتأشير:   ، اوالد زيد ملك/احمد عبدالعزيز حسينى

وصف تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121111حسن عبدالرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  680

منشاة ابو عمر بملك مبروكه عبدالمنعم السيد -تيمور  -الـتأشير:   ، العساكرة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121118على السيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  681

الرفاعيين بملك لبنى عيد السيد -الـتأشير:   ، النوافعه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  122113لبديع محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدا -  682

  الـتأشير:   ، عزبة الثمانين بملك محمد ابراهيم محمد
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 تم تعديل العنوان , وصف 21211220وفي تاريخ  121122محمد نبوى عطيه المقدس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  683

 الـتأشير:   ، ش / مسجد عيوشه بملك مهدى كامل مهدى احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121121عبدالفتاح احمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  684

جنوب سهل الحسينية بملك احمد السيد محمد الغندور -الـتأشير:   ، ترعة الجواهرية    

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  101118مد رجب محمد السيد الرخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مح -  685

مشتول السوق بملك ابو الذهب الشحات مدبولى محمد -كفر ابراش  -( بجوار كوبرى خوزق 2وصف الـتأشير:   ، محل رقم )   

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  101118قيده برقم     محمد رجب محمد السيد الرخ ، تاجر فرد ،  سبق -  686

مدبولى  مشتول السوق جوار كوبرى خوزق كفر ابراش ملك ابوالذهب الشحات -وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية 

مصنع حلويات  -محمد /  بنشاط   

تم  21211220وفي تاريخ  121122تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الشنوانى لتجارة المواد الغذائية بقاله جمله وقطاعى ،  -  687

بملك هليل شعبان الشنوانى -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش بور سعيد بجوار مقلة فاتن    

,  تم تعديل العنوان 21211220وفي تاريخ  121182عايده محمد سليمان محمد جاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  688

الكتيبه بملك حجازى حسين محمد حسين -وصف الـتأشير:   ، ش عبده ابو عاطف جلفينا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121113وليد عرفه عبدالقادر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  689

بملك محمد ايمن امام -الـتأشير:   ، المنشية الجديدة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121111غريب السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود -  690

القوميه بملك صبرى محمد بسيونى -شارع الخليفه الراشد من شارع طلبه عويضه  8الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  211881معتمد عبدالله احمد السيد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  691

  وصف الـتأشير:   ، طحلة بردين بملك شلبى عبدالله احمد السيد سلبى

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  122111محمد صالح ابو هاشم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  692

ضى صالح ابو هاشمبملك را -وصف الـتأشير:   ، بنى  عامر    

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121184دهشان محمود عبدالحميد نصرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  693

بملك محمود عبدالحميد نصرالله السيد -الحلميه -وصف الـتأشير:   ، الكننه   

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  122111ه برقم    جمال عبدالناصر يوسف محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  694

بملك عبدالناصر يوسف محمود -وصف الـتأشير:   ، الزوامل  

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121124عبدالكريم عواد محمود عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  695

ر الوحدة الصحية بملك احمد محمد حسانينبجوا -الـتأشير:   ، الخطارة الصغرى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121183صبرين احمد محمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  696

بملك امل محمد عبدالعليم عبدالعزيز -مركز منشاة ابو عمر  -الـتأشير:   ، منشاة ابو عمر    

تم تعديل العنوان  21211220وفي تاريخ  121121سنسبيلة عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  697

بملك مرشدة محمد سليم -, وصف الـتأشير:   ، بنى شبل    

تم تعديل العنوان  21211220ريخ وفي تا 121121سنسبيلة عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  698

2118/11/22واغلق فى  2110/2/24الزقازيق افتتح فى  141201, وصف الـتأشير:   ، كان لها  محل برقيم قيد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  121121السيد السيد عطا سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  699

الرضى المناجاة الكبرى ملك/ محمد السيد السيدالـتأشير:   ، الدور ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121111ابراهيم رمضان منصور عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  700

صان الحجر بملك السيد عبدالحميد فتوح احمد -وصف الـتأشير:   ، القصبى شرق   

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121128، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سماح عبدالحكيم عامر يوسف  -  701

 وصف الـتأشير:   ، كفر الشيخ عيسى بملك محمد صالح محمد السيد

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  121180محمد عادل عبدالظاهر حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  702

، شارع التحرير بملك احمد فوزى عبدالحميد  وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  122121محمد السيد عبدالمقصود احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  703

بملك سمير السيد عبدالمقصود -وصف الـتأشير:   ، سنهوت    

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  122142يده برقم    على صابر محمد منصور ، تاجر فرد ،  سبق ق -  704

بملك الشحات صابر محمد منصور -الـتأشير:   ، ش اوالد نجم    

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  122101محمد خيرى عبدالحفيظ جاد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  705

بملك خيرى عبدالحفيظ جاد الكريم -تاج وصف الـتأشير:   ، ش االن   

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  122141عادل السيد حسين السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  706

بملك داليا محمد على -عمارة ابو حرب  -الـتأشير:   ، ش الجيش    

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  122111بق قيده برقم    عالء محمد حمدان عبداللطيف ، تاجر فرد ،  س -  707

بملك حمدان عبداللطيف عطية -وصف الـتأشير:   ، كفر عثمان عطية    

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  122111وليد حسن احمد حسن العيوطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  708

الزقازيق بملك حاتم احمد عبدالعزيز -بجوار كلية الزراعة  -الفاطمية وصف الـتأشير:   ، تقسيم    

تم تعديل العنوان  21211221وفي تاريخ  122101هديل ابراهيم سليمان عبدالحميد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  709

  , وصف الـتأشير:   ، طريق سعود عليوة بملك احمد فتحى صالح

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  122118د حسانين منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منصور مسع -  710

  وصف الـتأشير:   ، ش خليج ابو سعد مركز صان الحجر بملك فارس منصور مسعد حسانين

تم تعديل العنوان , وصف  21212112وفي تاريخ  122131محمد عبدالحميد امين النملى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  711

بملك سحر عبدالستار عبدالعزيز -قسم ثان  -الـتأشير:   ، ش البرج    

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  122138محمد مرشد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  712

بملك هدية احمد محمد خلف الله -الـتأشير:   ، العباسة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  124431صابر بكير عبد اللطيف ادم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  713

/ بملك شحاته امين مركز ب 3جلفينا  -الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى الروضة الجديدة بجوار المعهد الدينى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  122111ق قيده برقم    والء السيد عبدالله حسين ، تاجر فرد ،  سب -  714

بملك السيد محمد فرماوى -الـتأشير:   ، الروضة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  182012عماد سليمان محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  715

عمر بملك زينب سمير محمود الـتأشير:   ، دوامه / الحمامصه / بنى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  182012عماد سليمان محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  716

ارات الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / كوبرى الحمامصه دوامه فاقوس ملك زينب سمير  محمود بنشاط /  معرض سي

 وتكاتك
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تم تعديل العنوان  21211228وفي تاريخ  122111هيام ابراهيم ابراهيم محمد ابوالروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  717

بملك السيد ابو عجوة على راشد -القنايات  -, وصف الـتأشير:   ، ش ترعة الدرب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  121221السيد ثروت عبدالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  718

بملك ثروت عبدالله ابراهيم  -الـتأشير:   ، سماكين الغرب    

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  122113عادل صالح محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  719

لحميد عيسىبملك امانى عبدا -الـتأشير:   ، كوبرى بحر البقر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  121431امال محمد على خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  720

بملك السيد عبدالحميد السيد حسن -النوافعة  -الـتأشير:   ، الطرايبة    

تم تعديل العنوان ,  21211228وفي تاريخ  121221محمد فتحى عبدالحى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  721

الزقازيق بملك محمد ابراهيم بغدادى محمد -بجوار مستشفى صيدناوى  -وصف الـتأشير:   ، ش السالم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  122102محمد سعيد محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  722

زيزية ملك/عماد غريب ادريسالـتأشير:   ، الع  

تم تعديل العنوان ,  21211228وفي تاريخ  122101شيماء رجب حسنى حسن شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  723

بملك محمد عبدالرازق محمد -وصف الـتأشير:   ، ام رماد    

تم تعديل العنوان ,  21211228وفي تاريخ  211112محمد صالح عبدالله محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  724

بملك محمود صالح عبدالله -وصف الـتأشير:   ، ش النصر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  141822رضا محمد سلطان عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  725

ا سعيد الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر نشاطه مصنع كرتون براسمال قدره مائة الف جنيه بناحية السعديين ملك/ رض

 عبدالوهاب

تم تعديل العنوان , وصف  21211228وفي تاريخ  122121جر فرد ،  سبق قيده برقم    على حسن احمد محمد ، تا -  726

بملك عماد عبدالباسط عبدالقادر -الـتأشير:   ، كفر العزازى    

تم تعديل العنوان ,  21211228وفي تاريخ  122114عزوز عبدالعزيز محمد عزوز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  727

بملك سعاد السيد فرج -انشاص الرمل  -، ش الوحدة المحلية    وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  122121ريم جمال السيد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  728

 الـتأشير:   ، بنى عامر ملك جمال السيد سليم

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  122111سبق قيده برقم     سامى يوسف السيد محمد رويشد ، تاجر فرد ،  -  729

بملك حماده محمد احمد -وصف الـتأشير:   ، عراقى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  122133بالل محمد عبدالحميد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  730

الزقازيق بملك صابر عبدالمعطى عبدالحميد الدسوقى -القومية  -د ش عبدالله بن مسعو 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  122123وليد محمد على زين العابدين محمد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  731

ين العابدينالعنوان , وصف الـتأشير:   ، ش السيد المهدى / االشارة / الزقازيق بملك محمد على ز   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  122111محمد عالء محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  732

 وصف الـتأشير:   ، عزبه النقايره كفر اباظه ملك هانى احمد عيسى

تم تعديل العنوان , وصف  21211231في تاريخ و 122110سعيد محمد السيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  733

بملك محمد محمد عبدالمقصود -الـتأشير:   ، بنى صريد    
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تم تعديل  21211231وفي تاريخ  122118عبدالحى محمد عبدالحى محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  734

بملك محمد عبدالحى محمود -الروضة  38 قطعة - 4العنوان , وصف الـتأشير:   ، قرية السالم حوض قبلى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  111848احمد السيد عبدالرؤف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  735

 الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بنشاط تجارة وتوريد مواد البناء

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  103812،  سبق قيده برقم     محمد حسين احمد جالل ، تاجر فرد -  736

خلف المحكمة بملك محمد احمد الباز والباز المتيم احمد الباز -الـتأشير:   ، ش الساحة    

العنوان ,  تم تعديل 21211231وفي تاريخ  122131عبدالله السعيد عبدالمتجلى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  737

بملك عبدالرحمن محمد نجيب ابو سعده -ش الغشام  1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  143131حلمى هشام حلمى عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  738

مركز الزقازيق بملك عمرو جودة محمد -شوبك بسطة  -ش شيبوب  8الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  122100خضرة عبدالمنعم عبدالحليم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  739

بملك محمد عطية محمد سليمان -وصف الـتأشير:   ، منية سنتا    

تم تعديل العنوان , وصف  31212112وفي تاريخ  122138محمد ناصف موسى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  740

بهجات بملك ناصف موسى السيد -الـتأشير:   ، ش خالد بن الوليد    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  122148محمد احمد محمد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  741

د حسنالسعيدية بملك احمد محمد احم -وصف الـتأشير:   ، ش مسجد التوحيد    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  122108محمد عبدالفتاح محمد محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  742

بملك عبدالفتاح محمد محمد عبدالسالم -العنوان , وصف الـتأشير:   ، قرملة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231اريخ وفي ت 122134صباح محمد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  743

العدلية بملك عزيزة عبدالله محمد -الـتأشير:   ، عزبة عرب المدور    

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تعديل النشاط , وصف  تم21211211وفي تاريخ  13032سامح اسماعيل مرسى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير:  مكتب مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 21211214وفي تاريخ  181201سوزان نبيل عبدالمسيح مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

كاميرات المراقبه سات ووصيانة ماكينات التصوير والفاك---التأشير:  تعدل الى مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله والكمبيوتر 

 السلكيه والتكييف

ير والفاكسات وصيانة ماكينات التصو--تعدلت السمه التجاريه الى /سوتير للتوريدات العامه عدا توريد العماله والكمبيوتر  -  3

النشاط , وصف تم تعديل 21211214وفي تاريخ  181201وكاميرات المراقبه السلكيه والتكييف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   

كاميرات المراقبه وصيانة ماكينات التصوير والفاكسات و---التأشير:  تعدل الى مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله والكمبيوتر 

 السلكيه والتكييف

تم تعديل النشاط , وصف 21211210وفي تاريخ  111400محمد رزق شريف محمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  اضافة نشاط تجارة سيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 21211210وفي تاريخ  132114ابراهيم امين يوسف عليوة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير:  تعدل الى مكتب نقل داخلى وتوريدات عدا توريد العماله والكمبيوتر والحاسب اآللى

تم تعديل النشاط , وصف 21211210وفي تاريخ  128114اجر فرد ،  سبق قيده برقم   على محمد على حسن سياج ، ت -  6

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخلية عدا الرحالت السياحية

تم تعديل النشاط , وصف 21211210وفي تاريخ  110203احمد السيد محمد الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير:  تعدل الى مكتب مقاوالت عامه وتوريدات عدا توريد العماله والكمبيوتر والحاسب اآللى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211210وفي تاريخ  113111جودة محمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 تعدل الى مكتب رحالت ونقل عمال داخلى عدا السياحيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211210وفي تاريخ  111122محمد عثمان عطيه احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

واضافة استغالل مناجم ومحاجر ---مبيوتر والحاسب اآللى يضاف توريدات عموميه عدا توريد العماله والك   

تم تعديل النشاط , وصف 21211210وفي تاريخ  181128اسراء سمير حسينى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير:  تعدل الى حظيرة مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 21211211في تاريخ و 102101مصطفى محمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير:  اضافة تجارة وتوريدات مواد غذائية

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  121244محمد جمال سالم محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير:  تعدل الى مكتب توريد وتوزيع مالبس جاهزه

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  118211بدالله عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   امجد عادل ع -  13

 التأشير:  تم الغاء االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  128421رمضان فتحى غريب على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

داخليه ونقل عمال عدا السياحيهالتأشير:  تعدل الى مكتب رحالت   

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  181111نجاة عبدالحميد سليم المرصفاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير:  تصنيع وتعبئة صلصة ولب الفاكهة

تم تعديل النشاط , وصف 21211211ي تاريخ وف 131011محمد صبرى عبدالغنى جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير:  تعدل الى مقاوالت انشاء وهدم واصالح اساسات

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  133822اسالم حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

اآللى العامه عدا توريد العماله والكمبيوتر والحاسبالتأشير:  تعدل الى توكيالت تجاريه وقطع غيار سيارات والتوريدات   

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  140840هشام مظلوم محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير:  يعدل الى مكتب رحالت داخليه ونقل عمال)عدا الرحالت السياحية(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211211وفي تاريخ  140840ر فرد ،  سبق قيده برقم   هشام مظلوم محمد احمد ، تاج -  19

يعدل الى مكتب رحالت داخليه ونقل عمال)عدا الرحالت السياحية(   

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  182121عمرو محمود محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

عدل الى فرز وغربلة وتقشير الفول السودانىالتأشير:  ت  

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  114124ابوبكر محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  تعدل الى خلط وتصنيع اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 21211211اريخ وفي ت 104228على محمود على محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح توريد بالتات الخشب

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  141111خالد السيد محمد على محسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير:  تعدل الى كماليات سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  101211تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هانى محمد محمد فهمى حسن ، -  24

 التأشير:  تعديل النشاط الى مستحضرات تجميل محليه وخردوات جملة وتجزئه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211213وفي تاريخ  183431رضا محمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

تعدل الى مصنع كرتون بيض   

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  134812ابراهيم حمدى حسونة على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 التأشير:  مكتب نقل داخلى ماعدا السياحيه

النشاط , وصف التأشير:   تم تعديل21211213وفي تاريخ  143812على قطب على قطب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 تعدل الى مكتب نقل داخلى عدا النقل السياحى

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  113144افنان ماهر عبده محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير:  تعدل الى بيع مستحضرات تجميل محلية وتوريد مستلزمات طبية

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  18081د محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسن حسن محم -  29

 التأشير:  اضافة نشاط محطة خدمة وتموين سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  143101ايمن ابراهيم محمد محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

دل الى تعبئة يدوية وتوزيع مواد غذائيةالتأشير:  تع  

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  112011محمود محمود محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير:  تجارة قطع غيار موتوسيكالت وتكاتك بالجمله

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  112213   احمد عطا الله السيد عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  32

 التأشير:  تعدل الى اجهزة كهربائية وبطاريات وادوات منزلية

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  181012فخرى نصر ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

حبوب وتوريدات عامه عدا توريد العماله والكمبيوتر والحاسب اآللىالتأشير:  تعدل الى تعبئة مواد غذائيه وتجارة   

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  184221محمد عبدالرحمن السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 وصف التأشير:  تعدل الى بيع قطع غيار االجهزة الكهربائية واصالحها فيما عدا الكمبيوتر

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  111014يوسف كمال يوسف رشوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير:  مكتب نقل عمال ورحالت داخلي

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  182812محمود مرسى عبدالله عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير:  تعدل الى مكتب مقاوالت عامه وتوريدات عدا توريد العماله ومجاالت الحاسب االلى

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  100812برقم   عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  37

 وصف التأشير:  يضاف اكسسوار محمول

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  88312حامد محمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 تربيه  مواشى تسمين  و حالبه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  88312د ،  سبق قيده برقم   حامد محمد احمد على ، تاجر فر -  39

 تربيه  مواشى تسمين  و حالبه

تم تعديل النشاط , 21211218وفي تاريخ  138182صبحى يادم لحفظ وتجارة المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

ذائيه ومهمات النظافه لشركات قطاع البترولوصف التأشير:  اضافه توريدات مواد غ  

تم تعديل النشاط , وصف 21211218وفي تاريخ  138182صبحى عبدالحافظ يادم حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير:  اضافه توريدات مواد غذائيه ومهمات النظافه لشركات قطاع البترول

تم تعديل النشاط , وصف 21211218وفي تاريخ  143101تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمن ابراهيم محمد محمد يوسف ، -  42

 التأشير:  تعديل مسمى النشاط ليصبح تعبئه يدويه وتوزيع مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211218وفي تاريخ  181234احمد عبدالرحيم السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

ر:  يعدل الى مخبز طباقىالتأشي  

تم تعديل النشاط , 21211218وفي تاريخ  111148محمد الشبراوى السيد حسن جباره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 وصف التأشير:  اضافة نشاط اجهزة كهربائية

تم تعديل النشاط , وصف 21821211وفي تاريخ  121031ليلى حسن عبد الحليم عايش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 التأشير:  مكتب رحالت داخليه ونقل عمال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211218وفي تاريخ  22084احمد جودة محمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 تعدل الى مكتب مقاوالت وتشطيبات مبانى

تم تعديل النشاط , وصف 21211218وفي تاريخ  101241ق قيده برقم   احمد محمد خليل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سب -  47

 التأشير:  تعدل الى محمصه ومقشرة فول سودانى

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  144111ايمان احمد فتوح احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير:  اضافة مخبز سياحي

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  143111لدين ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بهاء عصام ا -  49

 التأشير:  اضافة صيانة اجهزة محمول

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  101432ثروت محمد ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 التأشير:  بقاله وتموين

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  142111عبدالله سميح عبدالله حسن مسافر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخلية ونقل عمال

تعديل النشاط , تم 21211212وفي تاريخ  142111عبدالله سميح عبدالله حسن مسافر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 وصف التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  124301تامر السيد عثمان على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

تعديل النشاط ليصبح مقاوالت وتوريدات حكوميه   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211211وفي تاريخ  20111تحى صادق سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صادق ف -  54

تعديل النشاط ليصبح مصنع بالستيك واستيراد وتصدير   

ر:  تم تعديل النشاط , وصف التأشي21211211وفي تاريخ  181122احمد محمد على طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 اضافة نشاط مكتب رحالت داخلية ونقل عمال عدا الرحالت السياحية
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تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  182112عبدالسالم عوض ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير:  بيع احذيه جمله وقطاعى

تم تعديل 21211211وفي تاريخ  101383رد ،  سبق قيده برقم   شريف جمال الدين محمد فتحى محمد عطيه ، تاجر ف -  57

 النشاط , وصف التأشير:  اضافة نشاط التصدير

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  23111كريمه عبدالقادر احمد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير:  بوتيك مالبس جاهزه

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  111431سين منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بشير عامر حسن ح -  59

سياراتالتأشير:  تعديل الغرض من الشركه ليصبح / مركز خدمه وصيانه وزيوت سيارات وبيع وشراء وتأجير واستبدال ال  

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  22110 زينب احمد السيد احمد الكردى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  60

 التأشير:  مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  112282وائل محمد عبدالقادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 التأشير:  يضاف نشاط االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  180111، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بكر السيد يحيى حسن الفقى  -  62

 التأشير:  حظيره مواشى حالبه

تم تعديل 21211224وفي تاريخ  101102محمد عبدالباقى عبدالقادر عبدالحميد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 النشاط , وصف التأشير:  مصنع بالط اسمنت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211224وفي تاريخ  121130محمد حسن على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

تعدل النشاط ليصبح / توريد قطع غيار صناعيه عدا الكمبيوتر   

تم تعديل النشاط , 21211220وفي تاريخ  104111ضياء عيد ابراهيم نواره للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 وصف التأشير:  مكتب ايجار سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21211220وفي تاريخ  111213شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

كونه من كرتون -2مصنع بالستيك .  -1اضافة نشاط التأشير:    . 

تم تعديل النشاط , وصف 21211220وفي تاريخ  108814محمود محمد صالح عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

 التأشير:  اضافة نشاط توريدات مواد غذائية المهمات المكتبية

تم تعديل النشاط , وصف 21211220وفي تاريخ  121121،  سبق قيده برقم   ساميه محمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد  -  68

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخلية ونقل عمال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211221وفي تاريخ  181121ايه السيد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

 بقالة و تجارة زيوت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  131100احمد عطية حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد -  70

تعدل الى تجارة ادوات كهربائية   

تم تعديل النشاط , 21211231وفي تاريخ  101111عبدالرحمن عبدالعال عبدالله عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

أشير:  اضافة نشاط مدشة حبوب وخاماتهاوصف الت  
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تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121432احمد عبدالهادى محمود عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121441عراقى الشامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هدى محمد احمد  -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  121408فاتن السيد عبدالله سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  121480حمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عبدالقادر م -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121481محمد السيد محمد ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121481دق سليم زارع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود فتحى عبدالصا -  6

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121010ايه عرفة محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121018، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عبدالرحمن محمد السيد  -  8

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121031نهال عادل مصطفى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121043تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالعزيز السيد عبدالعزيز سيد احمد ، -  10

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121041محمد بخيت عبدالرحيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121022تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم محمد السيد احمد المتعب ، -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121113اسماء يسن محمد يسن سالمة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121012د ،  سبق قيده برقم   محمد خيرى محمد ابراهيم ، تاجر فر -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121121اسماء ممدوح محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121184سبق قيده برقم    حماده محمد على عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  -  16

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121131اشرف عرفة السيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121102نبيل فتحى صابر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121110ابراهيم محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121121السيد سليمان محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121112امال سمير محمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121822محمد سعيد عبدالسميع سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121128زينب السيد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121880يد ابراهيم خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   روقية سع -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121841وردة سمير الديدامونى متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121211ى سليمان الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رشا الديدامون -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121821محمد عبدالسالم حسينى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121181عوض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد عوض على -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121820محمد على عبدالهادى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121210، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مسعد السيد التميمى جمعه -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121221وائل متولى احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121282تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    العساسى لتجارة جميع لوازم البناء ، -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121202عبدالرحمن عالء عياش محمد بركة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121213فرد ،  سبق قيده برقم    السيد حسن احمد علوان ، تاجر -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121122ايهاب حسن السيد حسن الصالحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  121438سبق قيده برقم     رغده اسماعيل حسن محمد ، تاجر فرد ، -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121402امير حسن مصطفى العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121401سبق قيده برقم   دينا اوسامه عبدالعزيز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،   -  38

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  121412مجدى بخيت محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011قم   رومانى منير عبدالمسيح سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  40

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121418احمد سيد جودة عبدالهادى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121412صباح سعيد ابراهيم عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121033احمد عزت محمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211تاريخ وفي  121041عربى سعدالدين محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121080محمد سمير محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 12112112وفي تاريخ  121021تامر محمد عبدالعزيز امين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121112احمد حسين على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121183تامر صابر محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121131محمود عاطف محمد مدبولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111مضان ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد ر -  50

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121820رمضان السيد عبدالمهدى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121811د عطيه سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محسن السي -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121812احمد عبدالفتاح محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121848توفيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    السيده عبدالحميد -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121883حسين حسين دسوقى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121814، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود عباس على عباس  -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121214وائل حسنى لبيب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121224ق قيده برقم   احمد نصر عطيه خشانه ، تاجر فرد ،  سب -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121212السيد محمد السيد طلبة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121201ق قيده برقم   احمد علوى عبدالحميد ابراهيم جاويش ، تاجر فرد ،  سب -  60

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121211مجدى عبدالغنى محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121212قم   احمد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121281احمد احمد عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  141820برقم    شعبان محمد الصغير محمد محمد الدرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  64

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121101فاطمه ابراهيم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  211121عبدالله مهدى كامل مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  122114عماد عبدالباسط عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  012112ام محمد محمد محمد شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211228وفي تاريخ  122111هيام ابراهيم ابراهيم محمد ابوالروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211231وفي تاريخ  122123سبق قيده برقم   وليد محمد على زين العابدين محمد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،   -  70

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211214وفي تاريخ  121433اسالم بركات حامد عبدالعال منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121401سبق قيده برقم     احمد مجدى السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ، -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121413احمد نجيب صبحى محمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  102142برقم   محمد يوسف فرج صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121011رضا احمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  75

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  214131مصطفى محمد على محمد جبريل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121020نسمه سليمان عبدالسيد عبدالملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  77

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121013خالد السيد حسن عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121031ساره محمد عطيه محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121048د السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسماء احم -  80

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121000مصطفى عبدالفتاح عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121013ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد سيد بيومى عل -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111ابراهيم عبدالسالم محمود يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121381عه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عالء عبدالبديع ابراهيم جم -  84

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121104انتصار زغلول حسين مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121108تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد احمد محمد عبدالمعطى طه ،  -  86

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121100صالح حميد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121141د ،  سبق قيده برقم   سامية محمد السيد سليمان ، تاجر فر -  88

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121114احمد امين عبدالبارى الصادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121182،  سبق قيده برقم    اسالم مجدى محمد السيد متولى ، تاجر فرد -  90

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121813اشرف صبحى السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121121ق قيده برقم   محمد السيد اسماعيل موسى ، تاجر فرد ،  سب -  92

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121832احمد عبدالسميع احمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  93

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121841،  سبق قيده برقم    ياسين عبدالعزيز ياسين عبدالعزيز ، تاجر فرد -  94

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121838السيد نصر عبدالعاطى بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121810سبق قيده برقم   احمد حسن محمد حسن ابوالوفا ، تاجر فرد ،   -  96

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121212نبيل سعد عبدالفتاح نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  97

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  113218قم   كرم على عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  98

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121211محمد السيد عبدالصادق السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  99

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121243برقم    اسامه محمد عبدالمنعم محمد نافع ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  100

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121288احمد محمد سالمه حسن امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121202ه برقم   ابراهيم فوزى محمد جميل المهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  102

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121201سامية السيد عراقى عراقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  103

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121123ه برقم   شريف محمد عبدالله السيد النمر ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  104

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121111احمد عبدالوهاب محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121430سناء جوده احمد محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  106

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121431ريهام صالح عبدالحميد هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  121404محمد عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  108

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121488عالء رأفت ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121422خالد احمد حسن يوسف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  110

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121012عزيزه صبرى دياب غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121421حمد فتحى حامد عبدالجواد ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  112

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121088السيد حسنين محمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121082جمال نصر عبدالصادق نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121111هيثم نجيب محمد محمد شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121111السعيد احمد انيس مقبل السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211213وفي تاريخ  121101وائل محمد ابراهيم ابراهيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

ص, وصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121182محمد عبدالمجيد عامر عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  118

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121114محمد احمد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  119

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  121112عبدالرحمن السيد عبدالحفيظ محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  120

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211211وفي تاريخ  121818المرحلى لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  121

الشركة , وصف التأشير: خاص نوع  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121812محمد السيد طه احمد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

 وصف التأشير: خاص

الشركة ,  تم تعديل نوع21211218وفي تاريخ  121804سماح بدران محمد عوض بدران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121802نسمه هاشم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  124

 التأشير: خاص

الشركة , تم تعديل نوع 21211218وفي تاريخ  121881السيد السيد محمود ابراهيم سويلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121811هبه السيد عبدالله منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  126

 التأشير: خاص

ركة , تم تعديل نوع الش21211212وفي تاريخ  121220حسناء عبدالحميد منصور بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  127

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121218اشرف سامى محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  128

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121242جمال ابوالعال عنتر ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  129

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121214وليد بدوى احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  130

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121218رباب عبدالحميد عبدالمجيد ابو نعمه موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  131

كة , وصف التأشير: خاصالشر  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121200محمود السيد احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  132

 وصف التأشير: خاص

, وصف تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  121112حسام ابراهيم السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121111محمد السيد طلبة اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  134

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121131انور عبدالرحمن محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  135

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121132احمد ابو النور السيد هلول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  136

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121111محمد حسين مصطفى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  137

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  121114احمد ابراهيم عبدالعزيز السيد عسكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  138

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121123احمد حسين محمد الفهاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  139

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  122112امل عبدالفتاح زايد متولى زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  140

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121432مصطفى صبرى حسين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121443اسامه محمد مصطفى غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  142

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  121421حمد حسن محمد حسن على خضير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  143

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211210وفي تاريخ  121481مرسى سمير مرسى ابراهيم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  144

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011ابراهيم منصور سالمه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  145

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121014محمود عبدالعليم موسى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  146

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121028ند احمد محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ه -  147

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121032محمود عبدالعزيز جمعه محجوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  148

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121038دالستار احمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن عب -  149

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121013خالد محمد محسن سعد محمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  150

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121021د خيرى امين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سمر احم -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121111محمود السيد عبدالظاهر محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  152

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  112311اسماعيل فهمى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابتسام  -  153

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121131خميس احمد عبدالفتاح الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121112السيد عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد سعيد -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121144عادل عبدالفتاح عبدالفتاح نصير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  156

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121821لسيد احمد السيد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اميرة ا -  157

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121121حبيبه عبدالله صالح عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  158

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121811لى محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسين ع -  159

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121831رباح وهدان تايه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  160

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121841يان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود على احمد على عل -  161

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211218وفي تاريخ  121801سالمه اسماعيل حفنى اسماعيل قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  162

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121810على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد يحيى ابراهيم  -  163

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121812المحالوى لبيع البقالة والمثلجات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  164

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121814اشرف تهامى شريف وهيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121234ضياء صابر خليل محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  166

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121221رشدى سليمان غريب حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  167

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121213يوسف الريفى محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  168

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121824لسيد متولى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالله ا -  169

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121284ايمان محمد حسن محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  170

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121221حى محمود حسين غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رانيا رافت فت -  171

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121110نورا ابراهيم احمد محمد الغراب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  172

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  121212محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد  -  173

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121111احمد يحيى محمود يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  174

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121148السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سنيه فرج مصطفى  -  175

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121421محمد درويش محمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  176

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  121441لوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى عبدالوهاب بيومى عبدا -  177

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121411احمد عبدالحميد على محمد زلطه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  178

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121410ه مدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد عبدالحليم خليف -  179

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121411احمد السيد عبدالله زيتون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  180

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121011، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رانده شعبان نبوى منسى  -  181

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121023مصطفى اشرف محمد سالم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  182

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121001تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالعال محمد احمد ، -  183

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121012محمد حسين السيد محمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  184

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121001،  سبق قيده برقم   سمير كرم محمد قرقر ، تاجر فرد  -  185

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121010ايمان عبدالرحمن سالمه سالم شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  186

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121110سبق قيده برقم     سمر عادل السيد محمد ، تاجر فرد ، -  187

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121118عماد سعيد شحاته حسن اسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  188

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121133ق قيده برقم   سمير عبدالسالم محمد مرسى ، تاجر فرد ،  سب -  189

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  121143محمد احمد يوسف حسن عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  190

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121128،  سبق قيده برقم   اسماعيل فريد اسماعيل عبدالحليم ، تاجر فرد  -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121124احمد ابراهيم حسين على مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  192

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  102188خالد السيد عبدالهادى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  193

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121833اشرف احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  194

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121811عادل كمال محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  195

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211218وفي تاريخ  121882ربيع عبدالشافى عبدالحسيب مدنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  196

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121801م السيد محمد السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسال -  197

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  121211خالد عثمان الشبراوى حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  198

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121822محمد حسن رفاعى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  199

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121221هشام عبدالسالم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  200

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121231ود محمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محم -  201

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121241قدرية البسيونى ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  202

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121281السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هند محمد  -  203

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121221ياسر عبدالعال محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  204

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  121113عبدالعظيم علوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالحميد سامى  -  205

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121121الصاوى لتجارة االلوميتال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  206

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  108110د محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام عبدالحمي -  207

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121133عمرو صبحى محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  208

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121112ان سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد شعبان عيد سالم -  209

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121180محمد عادل عبدالظاهر حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  210

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  13032لعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سامح اسماعيل مرسى عبدا -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211214وفي تاريخ  121441نبيل عالء الدين محمد كامل ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  212

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  141011د سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد زغلول رأفت محم -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121010عيد عبدالعزيز السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  214

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121411ه زيتون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد السيد عبدالل -  215

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121012محمد ابراهيم دسوقى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  216

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121008اجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد محمدعطيه محمد ، ت -  217

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121002على فرح عبدالرحمن فرح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  218

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011د ،  سبق قيده برقم   محمد سالمه عبدالعزيز حسين ، تاجر فر -  219

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121024محمدمحمود سالمه شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  220

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111قيده برقم   محمد على على عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق  -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121112عبدالستار سعد عباس منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  222

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121101شيماء عبدالحميد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  223

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121142مريم محمد عبدالرازق عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  224

: خاصوصف التأشير  

تم تعديل نوع الشركة 21211213وفي تاريخ  121111عمرو عصام محمد محمد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  225

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121120همت عادل عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  226

ر: خاصوصف التأشي  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121811محمد عبدالله محمود شديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  227

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  111211احمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  228

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121112السيد فتحى سليمان عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  229

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121800حماده فاروق محمد خليل العطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  230

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121844حسن اسماعيل محمود صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121802محمد فهمى عبداللطيف سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  232

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211218وفي تاريخ  121801طارق عبدالفتاح محمد طلعت مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  233

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121823ابراهيم محمد عبدالكريم نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  234

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121222ابراهيم على السيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  235

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121204حنان محمد محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  236

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121281سليمان اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد  -  237

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121210عطية محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  238

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  102141حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد عادل عماره  -  239

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121108ايمان حماده محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  240

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121130، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   نشوه محمود غمرى عبدالرحمن  -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121141طارق عوض محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  242

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121182،  سبق قيده برقم    احسان حسن احمد ابراهيم ، تاجر فرد -  243

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121111ايمان احمد نجا العدروسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  244

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211228وفي تاريخ  122112سبق قيده برقم    السيد ثروت عبدالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  -  245

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211214وفي تاريخ  121422حسن كمال حسن سليمان حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  246

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121403سبق قيده برقم     ربيع السيد كمال ابراهيم خليل ، تاجر فرد ، -  247

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121418محمود احمد عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  248

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121483قيده برقم    مكرم عبدالغنى محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق -  249

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  102141شادى عبدالنبى توفيق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  250

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121024مكتب حسن حالوه للمقاوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  251

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121022سمر اسماعيل عبداللطيف اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  252

ير: خاص, وصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121041عبير عادل عبدالنبى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  253

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121010داليا محمد السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  254

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011محمود عبدالله عطيه عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  255

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121021احمد محمد يوسف خيرالدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  256

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121114السيد محمد السيد عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  257

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121020احمد فتحى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  258

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121124د جمال ابراهيم ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محم -  259

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121101ابراهيم صالح ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  260

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121138وليد محمد فكرى امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  261

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111ابراهيم امين عبدالبارى الصادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  262

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121834ة جمال السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   امير -  263

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121828احمد على عبدالعزيز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  264

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121810جت حمزه مرسى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد به -  265

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121811محمد السيد اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  266

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121884اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رضا محمد دياب -  267

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121840نادر احمد محمد محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  268

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121811الجواد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فاطمة عبدالسالم عبد -  269

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121811احمد خالد محمد خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  270

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121228د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابراهيم احمد محمد احم -  271

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121210عالء محمود احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  272

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121242رد ،  سبق قيده برقم   نبيل محمد عطية محمد ، تاجر ف -  273

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121212خالد مصطفى معروف مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  274

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121208،  سبق قيده برقم   محمد مصطفى السيد محمد زيدان ، تاجر فرد  -  275

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121214عمرو على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  276

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  121112برقم   اسراء سعدى السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  277

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121111عياد عبدالسالم عياد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  278

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121113رقم   السيد شوقى عبدالبارى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  279

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121101مدحت صالح السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  280

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  121424رحاب حسن حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  281

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  121444حسن محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  282

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121484عبدالرحمن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عادل سعيد -  283

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121423امين سليمان السيد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  284

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121414ى حسنين حنه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسالم محمد حسين -  285

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011احمد محمد عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  286

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121034حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد السيد ابراهيم -  287

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121084شيماء محمد السيد محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  288

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121014تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد شعيب السيد عجمى ، -  289

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121023سحر عبدالباقى محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  290

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121111،  سبق قيده برقم   محمد عبسى محمد محمد ، تاجر فرد  -  291

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  121120رمضان سيد احمد عبدالفتاح الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  292

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121111سبق قيده برقم     ياسر مسلم عطوه متولى ، تاجر فرد ، -  293

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121111فتحية مجدى محمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  294

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111برقم   شريف جمال ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  295

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121821حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  296

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121814 مصطفى محمد حنفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  297

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  181234احمد عبدالرحيم السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  298

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121842 اسماعيل السيد السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  299

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121813كريستين عاطف مكسى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  300

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121818محمود حسين السيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  301

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121233سعدية محمد احمد محمد الطويل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  302

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  112818محمد صابر محمد السيد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  303

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121821على محمد يوسف احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  304

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211 وفي تاريخ 121212رشا عباس احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  305

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121221سمر محمد محمود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  306

 وصف التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , وصف ت21211211وفي تاريخ  121240انوار عيد سلمان سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  307

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121228وليد سامى ابراهيم محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  308

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121112ابراهيم احمد ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  309

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121141محمد سعيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  310

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121101محمد محمود عبدالحميد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121122محمد نبوى عطيه المقدس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  312

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  122111محمد حمدان عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عالء -  313

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  122111وليد حسن احمد حسن العيوطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  314

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211231وفي تاريخ  122100بدالمنعم عبدالحليم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خضرة ع -  315

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  121402محمد يوسف محمد عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  316

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  140214د محمد دغيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رشا محمو -  317

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121482محمد شحاته عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  318

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد اشرف غريب  -  319

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121021بدريه سعيد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  320

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121011اجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد شعبان محمد سعد ، ت -  321

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121011ابراهيم محمد السعيد محمد دسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  322

 , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121018سعفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صفاء محمد مصطفى عبدالسميع  -  323

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121032محمد رضا محمد حسين البحراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  324

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121001رقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سامى كرم محمد محمد ق -  325

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121012على على عبدالخالق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  326

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121021فرد ،  سبق قيده برقم   ياسر محمد محمد مهدى ، تاجر  -  327

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121112محمد جميل حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  328

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211213وفي تاريخ  121118د ،  سبق قيده برقم   عبدالسالم السيد عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فر -  329

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121121هانى فاروق يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  330

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121131سبق قيده برقم   عيد السيد مسلم سليم شربى ، تاجر فرد ،   -  331

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121123شاكر محمد فؤاد محمد عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  332

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121822برقم    عامر محمد عبده محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  333

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121821منال محمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  334

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  218181السيد السيد محمد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  335

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211218وفي تاريخ  121831محمد محمد عبداللطيف السيد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  336

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  112183سلوى محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  337

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211218وفي تاريخ  121803مصطفى فهمى عبداللطيف سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  338

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211218وفي تاريخ  124814حسام عواد سيد احمد محمد الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  339

 الشركة , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121212صفاء فايد محمد فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  340

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121241السيد السعيد محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  341

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121828محمد ابراهيم سليم محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  342

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121211مجدى عبدالحليم عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  343

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121220محمد محمدى عبدالسالم منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  344

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121203وسام سليم محمد يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  345

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121248السيد شحته احمد كمال ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  346

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121124احمد صالح ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  347

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121143محمود محمد سليمان حسن برى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  348

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121101اسامه احمد بكرى محمد شوشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  349

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121138السيد عبده السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  350

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121434حمد سعيد محمد الزغبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   آيه م -  351

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  121428صفاء عبدالرحمن عبدالسالم الحناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  352

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121431اسراء عاطف فاضل عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  353

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121481عزه عبدالمولى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  354

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121012د عادل عبدالحميد محمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احم -  355

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121412احمد نبوى احمد احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  356

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011ى ابراهيم شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   من -  357

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121022احمد محمد عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  358

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011طفى فتحى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسالم ل -  359

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121081حسام محمد احمد ابراهيم شغلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  360

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121081طية احمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   السيد ع -  361

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111محمود احمد محمد محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  362

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121110ر نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن محمد ناص -  363

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121141لواحظ محمد على عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  364

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  121123مد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد جمال الدين مح -  365

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121148نور عبدالحميد السيد دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  366

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121118محمد حسن سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  367

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121113نسرين كمال محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  368

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121810حمد احمد محمود محمد غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  369

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  110121عزت محمد عبدالسميع السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  370

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121808ابوالنور توفيق ابو النور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عالء -  371

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121881فرج احمد ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  372

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121882نير محمد محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  373

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121801محمد خميس عبدالمجيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  374

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121238بدالحكيم محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود ع -  375

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121241اسالم جمال موسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  376

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121231يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حماده محمد على -  377

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  121822احمد حمدى محمود محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  378

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121213الفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عالء فتحى محمد عبد -  379

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121211هناء عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  380

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121201اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مراد رمضان رجب -  381

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121112احمد خالد السيد حافظ صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  382

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121141بندارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   شيرين ابراهيم محمد  -  383

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121111محمد اسماعيل عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  384

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121102د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رحاب السيد سليم محم -  385

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121420حسنى محمد على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  386

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  121401د ،  سبق قيده برقم   عصام سعيد عوض محمد ، تاجر فر -  387

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121412السيد سعيد عبدالمعطى مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  388

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211210وفي تاريخ  121414فرد ،  سبق قيده برقم   عادل محمد محمد عبدالفتاح حجاج ، تاجر  -  389

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121410هدى احمد عبدالحميد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  390

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121013،  سبق قيده برقم    محمد محمد الهادى حنفى ، تاجر فرد -  391

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121021ايهاب رمضان محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  392

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121041برقم    مروه السيد رجب السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  393

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121012محمد محمد احمد حسين سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  394

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121001رقم   احمد صالح حسن السيد الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  395

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121018طالب محمد سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  396

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121118محمد عبدالمجيد محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  397

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121180لمياء دياب فتحى محمد دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  398

اصوصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121103ياسر جميل احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  399

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121132محمد ابراهيم اسماعيل االفندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  400

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121811شريف محمد العيسوى فتحى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  401

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121122مروه حسين متولى شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  402

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121811عاطف محمد فكرى محمد سليمان حمامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  403

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121121زاهر سالمة عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  404

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  112112اشرف محمد محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  405

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121881تغريد محمد عبدالحميد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  406

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121821الح عبدالعظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد ص -  407

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121811هند الديدامونى سليمان الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  408

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121812على محمود على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود -  409

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121221صالح الدين محمد نبيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  410

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121211دالبديع سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود عب -  411

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211211وفي تاريخ  121222عادل احمد ممدوح السيد عبدالرحمن عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  412

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121241وحيد صبرى محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  413

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  181110اسامه محمد صالح الدين عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  414

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121211عبدالله محفوظ حسن غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  415

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121110محمد حسن حسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  416

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121102محمد على محمد روق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود -  417

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  121131حسن عبدالقادر محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  418

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121183احمد محمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صبرين  -  419

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211220وفي تاريخ  121121سنسبيلة عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  420

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121431ير عليان محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عب -  421

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211210وفي تاريخ  112042نعمه محمود عبدالفتاح صالح على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  422

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121420د مجاهد هالل حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محم -  423

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121021تامر حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  424

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121411صبحى عبدالعظيم محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  425

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121411ابراهيم السيد شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  426

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121082زكريا عبدالقادر عبدالرحيم ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  427

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121081شرين حسانين عبدالباسط محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  428

اصوصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121083حسام رضا محمد محمد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  429

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121040هبه على عبدالله على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  430

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121081حلمى عبدالمنعم عرابى سالم النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  431

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121112زينب صالح عبدالعظيم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  432

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121114محمد اشرف عطية محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  433

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121028احمد ابراهيم عبده محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  434

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121142السيد حسن محمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  435

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121121ساميه محمد ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  436

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121181يد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عوض ع -  437

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111مصطفى جمال محمد على دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  438

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121823يع عبدالغنى على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود محمد الرب -  439

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121812احمد سامى مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  440

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  132411ن عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   انعام محمد حس -  441

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121218ابراهيم محمود على سليمان نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  442

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121811ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صيدلية د/ زياد عل -  443

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121811احمد محمد فرحان محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  444

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121818ر فرد ،  سبق قيده برقم   امير سامى احمد منصور ، تاج -  445

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121812عبدالستار عبدالعاطى سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  446

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121232رد ،  سبق قيده برقم   سيف على عبدالله حسان ، تاجر ف -  447

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121813رمضان السيد سليم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  448

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121211سبق قيده برقم    اسالم سمير عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  -  449

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121218شعبان محمد محمد عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  450

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121201سبق قيده برقم   منى زكى عبدالرحيم عمر عبدالرازق ، تاجر فرد ،   -  451

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121282حسن محمد خضرى دياب موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  452

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  121128سبق قيده برقم     احمد ممدوح عبدالرحمن السيد سالم ، تاجر فرد ، -  453

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  121111احمد سالم السيد عوض الله زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  454

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  121111اسالم محمد عبدالسالم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  455

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121142انس ابراهيم احمد منسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  456

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  121100اشرف محمد محمد محمد ابراهيم العزازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  457

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121131محمود السيد عطيه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  458

خاص وصف التأشير:  
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121144نورا احمد يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  459

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  122111محمد صالح ابو هاشم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  460

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211228وفي تاريخ  122102محمد سعيد محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  461

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122138محمد ناصف موسى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  462

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121121لسيد امين على عركز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فاطمه ا -  463

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  121122سمر سمير جمال فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  464

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121103ن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مالك محمود على حس -  465

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211220وفي تاريخ  121184دهشان محمود عبدالحميد نصرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  466

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  122111مود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جمال عبدالناصر يوسف مح -  467

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121124عبدالكريم عواد محمود عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  468

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211221وفي تاريخ  122121مد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد السيد عبدالمقصود اح -  469

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  122134صباح محمد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  470

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121141رد ،  سبق قيده برقم   عصام جميل على وهدان ، تاجر ف -  471

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211220وفي تاريخ  122110عبدالوهاب سعيد فتحى محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  472

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211220وفي تاريخ  121181ن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عال عبدالرشيد محمد هاشم حسي -  473

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  122131محمد عبدالحميد امين النملى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  474

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211231وفي تاريخ  122118د سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالحى محمد عبدالحى محمو -  475

 الشركة , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121110وليد عالم عبدالله السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  476

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211220وفي تاريخ  121112دالمعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صالح السيد احمد حسن عب -  477

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211228وفي تاريخ  182012عماد سليمان محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  478

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122111هيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عالء محمد احمد ابرا -  479

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122110سعيد محمد السيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  480

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211228وفي تاريخ  122121فرد ،  سبق قيده برقم   على حسن احمد محمد ، تاجر  -  481

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  181110احمد حسن سليمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  482

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  183411جمعة السيد على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  483

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121118على السيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  484

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  122113عبدالبديع محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد -  485

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211221وفي تاريخ  122101هديل ابراهيم سليمان عبدالحميد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  486

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122131عبدالله السعيد عبدالمتجلى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  487

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121114اشرف ابراهيم عبدالجواد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  488

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121181السيد جميل محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  489

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  122138محمد مرشد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  490

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211228وفي تاريخ  122111د عبدالله حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   والء السي -  491

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  121181احمد محمود عبدالرازق احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  492

 , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121111لرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسن عبدا -  493

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  122118منصور مسعد حسانين منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  494

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121104له الدالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مروه عبدالمنعم عبدال -  495

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  121181احمد ممدوح مرسى مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  496

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121182جاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عايده محمد سليمان محمد  -  497

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211221وفي تاريخ  122101محمد خيرى عبدالحفيظ جاد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  498

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  122141لسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عادل السيد حسين ا -  499

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211228وفي تاريخ  122101شيماء رجب حسنى حسن شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  500

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211228وفي تاريخ  122111امر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد صالح عبدالله محمد ع -  501

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  121422احمد محمد سعد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  502

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121411جر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالسالم محمود حسن ابراهيم ، تا -  503

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121482ابراهيم محمد عبدالحميد احمد عوض الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  504

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121421حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد احمد محمد صابر م -  505

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  121428شريف احمد محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  506

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121030جر فرد ،  سبق قيده برقم   السيد الشبراوى محمود محمد ، تا -  507

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121002اسماء محمد موسى متولى الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  508

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121042،  سبق قيده برقم   اشرف سليم حسن خليل ، تاجر فرد  -  509

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121111طارق احمد محمد هالل ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  510

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121113سبق قيده برقم   هناء محمد الشحات على محمد ، تاجر فرد ،   -  511

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121140مسعد عبدالظاهر محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  512

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121113محمد السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  513

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  121141ايهاب صالح الدين عبدالقادر موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  514

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121821سمر هشام عبدالعزيز عبدالحميد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  515

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121812السيد فرحان حماد محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  516

ير: خاصوصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121811سامى عادل حسانين ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  517

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  112282عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  518

لتأشير: خاصوصف ا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  132088سهير عبدالقادر احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  519

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121881محمد اسماعيل ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  520

تأشير: خاصوصف ال  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121811مروة جمال عامر فريح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  521

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  01221هشام عبدالعظيم عبدالحفيظ عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  522

تأشير: خاصالشركة , وصف ال  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121218حمدى محمود محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  523

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121212نسمه احمد عطيه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  524

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121281محمود فتحى على اسماعيل الزك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  525

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121211اشرف على محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  526

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121211كريم ماهر محمد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  527

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121111عبدالله ابراهيم عبدالله السيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  528

خاص وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121121ضحى سعيد ابراهيم الدسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  529

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121118ابوزيد احمد عبدالرحمن عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  530

اصوصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  121142سحر محمد يونس محمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  531

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121140جمال محمد احمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  532

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121121السيد السيد عطا سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  533

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121111ابراهيم رمضان منصور عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  534

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121128عبدالحكيم عامر يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سماح -  535

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211228وفي تاريخ  122114عزوز عبدالعزيز محمد عزوز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  536

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  122121السيد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ريم جمال -  537

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211231وفي تاريخ  122108محمد عبدالفتاح محمد محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  538

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121440دالعاطى ابو هاشم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عب -  539

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121440محمد عبدالعاطى ابو هاشم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  540

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  121448احمد عبدالرحمن عبدالقادر محمد الدراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  541

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121424عمرو محمود كمال محمد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  542

ف التأشير: خاصالشركة , وص  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121012احمد حسنى محمود عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  543

 وصف التأشير: خاص
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121421شهاب نصر منصور نصر الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  544

تأشير: خاصوصف ال  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121031اسامه سعيد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  545

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121042هيام الشحات محمد محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  546

خاص وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121004عالم عليوه محمد همدانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  547

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121044عالء السيد مصطفى ابراهيم عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  548

خاص, وصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121011رنده محمود ابراهيم برعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  549

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  121014عبدالفتاح طلعت عيسى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  550

خاص, وصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121011عايدة قطب احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  551

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121110نجالء عبدالسميع فارس عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  552

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121111محمد موسى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  553

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121141محمد عبده حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  554

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121121بحى الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد السيد ص -  555

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121101تامر حامد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  556

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121831نى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسين محمد الشحات الحسي -  557

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121832محمد عبدالله السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  558

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121888فرد ،  سبق قيده برقم    محمود صبحى محمد خليل ، تاجر -  559

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121111كمال محمد الهادى محمد بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  560

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211218وفي تاريخ  121843،  سبق قيده برقم    والء حمودة محمود فهمى ، تاجر فرد -  561

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121231هشام السيد عبدالسيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  562

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  121221تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هانى عبداللطيف عيداروس محمد عمر ،  -  563

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121223مجدى جمال محمد السيد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  564

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121280فرد ،  سبق قيده برقم   عمر محمود الهادى محمد ، تاجر  -  565

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121211سامية عبدالعظيم محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  566

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121222فرد ،  سبق قيده برقم   احمد قنديل عبدالرحمن رمضان ، تاجر  -  567

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  121114وائل عبدالله محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  568

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  121114سبق قيده برقم   ماجد سعيد حامد ابراهيم ، تاجر فرد ،   -  569

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121224رباب السيد محمود حنفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  570

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121112سوسو عبدالحكيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  571

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121121عبدالفتاح احمد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  572

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  101118حمد رجب محمد السيد الرخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  573

 وصف التأشير: خاص

تم 21211220وفي تاريخ  121122الشنوانى لتجارة المواد الغذائية بقاله جمله وقطاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  574

التأشير: خاصتعديل نوع الشركة , وصف   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211228وفي تاريخ  122113عادل صالح محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  575

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122133بالل محمد عبدالحميد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  576

خاصوصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122148محمد احمد محمد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  577

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  121431امال محمد على خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  578

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121441محمد صالح على حسين داؤد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  579

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121423جهاد محمد حسانين حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  580

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  121442د عبدالله مهدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مهدى محم -  581

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121018حمدى محمد محمد خليل عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  582

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121411د محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد السيد حمي -  583

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  121422انور عطية حسن جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  584

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  121021ت التجارية والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مؤسسة ابو السعود للتوكيال -  585

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211211  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121031محمد ابوالفتوح محمد سالم غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  586

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121003نصره محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  587

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121022محمد على الشبراوى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  588

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  121122سرى عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   داليا ي -  589

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  121132شرين محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  590

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121130د احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابراهيم ابراهيم سي -  591

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  121134سعد عبدالقادر عبدالستار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  592

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121181اهيم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام ابر -  593

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  121181ايمان عبدالسالم على السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  594

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121813لمنعم عبدالقادر عبدالعال طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   السيد عبدا -  595

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  121811عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالفتاح موسى عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  596

ير: خاصالشركة , وصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121824محمد عيد اسماعيل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  597

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121814شهيرة ابراهيم صابر عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  598

خاصوصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121812محمد السيد عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  599

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211218وفي تاريخ  121842امنيه شوقى محمد الشوادفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  600

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211218وفي تاريخ  121841محمد الشبراوى فرج حمودة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  601

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121211محمد صابر عطيه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  602

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121211محمد السيد البدوى محمد بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  603

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  121222عبدالحميد احمد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  604

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  121232احمد عبدالله محمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  605

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  121244يد شحته السيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الس -  606

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121212السيد سعيد بدوى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  607

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  121110عطيه محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد  -  608

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121113محمد عزت ابوالحسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  609

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  121131الهادى سويلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد صالح  -  610

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  181312محمود محمد متولى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  611

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  121134د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   نرجس حسن على محم -  612

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  121113وليد عرفه عبدالقادر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  613

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121111اجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود غريب السيد ابراهيم ، ت -  614

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  121188معتمد عبدالله احمد السيد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  615

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211228وفي تاريخ  122112، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فتحى عبدالحى احمد محمد -  616

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  122111سامى يوسف السيد محمد رويشد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  617

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  122142فرد ،  سبق قيده برقم    على صابر محمد منصور ، تاجر -  618

 وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

يان القانونى  , وصف تم تعديل الك21211211وفي تاريخ  13032سامح اسماعيل مرسى عبدالعال ، تاجر ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: افراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: سامح اسماعيل مرسى عبدالعال 13032تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  1    

الى: ريال لتوريد المستلزمات الطبية 181103تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  2    

الى: تعدلت السمه التجاريه الى /سوتير  181201تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  3

يه والتكييفوصيانة ماكينات التصوير والفاكسات وكاميرات المراقبه السلك--لعماله والكمبيوتر للتوريدات العامه عدا توريد ا    

الى: تعديل السمه التجاريه الى / مؤسسه  140414تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  4

   المعادن الذكيه للتوريدات للمقاوالت العامه

الى: البدر الكبرى لتحميص وتعبئة الفول  112012تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211210فى تاريخ :   ،  -  5

   السودانى
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الى: جنرال 18121تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  6    

الى: المؤسسه العربيه للمقاوالت العامه 124018م الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اس21211211،  فى تاريخ :   -  7    

الفؤاد لتصنيع وتعبئة  -الى: تعدلت الى  181111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  8

   صلصة ولب الفاكهة

الى: مؤسسة التقوى لدش وتقشير الفول  184328ركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الش21211211،  فى تاريخ :   -  9

   السودانى

الى: الرحمه للمقاوالت والتوريدات  121312تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  10

   العموميه

الى: اليوسف لنقل البضائع 108240ة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيد21211211،  فى تاريخ :   -  11    

الى: معرض العماد للسيارات والجرارات  111214تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  12

   الزراعيه

لسمه لتصبح مكتب النصر الى: تعديل ا 104228تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  13

   لتوريد البالتات الخشب

الى: تعدلت السمه التجاريه الى مؤسسة  133822تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  14

   الزيات للتوكيالت التجاريه وقطع غيار سيارات والتوريدات العامه

الى: هشام مظلوم محمد السيد 140840لتأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم ا21211211،  فى تاريخ :   -  15    

الى: مركز المصطفى لخدمة السيارات وبيع  111214تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  16

   اطارات وجنوط وبطاريات

الى: المصريه للمستلزمات الزراعيه  121281عديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بت21211213،  فى تاريخ :   -  17

   اجرونيل

الى: مصنع مكة لكرتون البيض 183431تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211213،  فى تاريخ :   -  18    

الى: اضافة السمة التجارية لتصبح تبارك  121321 تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم21211213،  فى تاريخ :   -  19

   لتجارة المواد الغذائية

الى: مؤسسة النور لتوريد المستلزمات  132411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  20

   الطبية

الى: العصر الجديد للمقاوالت العامه  182812دة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقي21211211،  فى تاريخ :   -  21

   ( New Era For Contracting & supplies ) والتوريدات

الى: االندلس للمقاوالت 103248تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  22    

الى: مؤسسة روابط االبداع لتجارة قطع  112011الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم 21211211،  فى تاريخ :   -  23

   غيار الوتوسيكالت والتكاتك بالجمله

الى: النصار 143212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  24    

الى: مصنع النصر 143212برقم  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة21211211،  فى تاريخ :   -  25    

الى: الغاء السمة التجارية 101241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211218،  فى تاريخ :   -  26    
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الى: اضافه السمه التجاريه لتصبح  121413تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211218،  فى تاريخ :   -  27

لسوريه لتصنيع المصاعدالمصريه ا    

الى: كلين اليف سيرفس 121281تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  28    

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح وادى  124301تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  29

   النيل لالنشاءات

الى: األيالف للمقاوالت العموميه 142018تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  30  (al-elaf)   

الى: ترى 181104تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  31  ( tree )   لتعبئة المواد الغذائية

   والتغليف وفرز حاصالت زراعية

الوهاب الى: اضافه السمه لتصبح معرض  102410تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  32

   موتورز للسيارات

الى: الغاء السمه التجاريه 101432تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  33    

الى: اضافه سمه تجاريه لتصبح / االيطاليه  121484تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  34

ار السياراتلقطع غي    

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح برفكت  20111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  35

   بالست للبالستيك واالستيراد والتصدير

السمة التجاريةالى: اضافة  121822تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  36  candy  كاندى

   للمالبس الجاهزه

الى: مصنع االخالص للبالط 101102تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  37    

كار الى: تعدل الى / الصعيدى اوتو 188342تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  38    

الى: الوالى لالستيراد و التصدير 112282تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  39    

الى: مؤسسة الشرق االوسط للمقاوالت  110122تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  40

رىواالستثمار والتطوير العقا    

الى: معرض اهداب للتجارة الموبليات 111211تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211220،  فى تاريخ :   -  41    

الى: امان لألنشطة الزراعية 112800تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211220،  فى تاريخ :   -  42    

الى: االهرام 111213م التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم ت21211220،  فى تاريخ :   -  43  pyramids  كلتصنيع البالستي    

الى: كوكو الذهبية للمواد الغذائية 108814تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211220،  فى تاريخ :   -  44    

الى: مؤسسة الحبيب لتجارة االدوات  131100لشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم ا21211231،  فى تاريخ :   -  45

   الكهربائية

ل الى: فينسيا انترناشيونال لتصنيع وتحوي 141202تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  46

   الورق وتعبئة خامات الطباعة

الى: لمارا للدوات والمالبس الرياضية 143131ر بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشي21211231،  فى تاريخ :   -  47  ( 

lamara )   
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الى: مكتب العاصمه للمقاوالت المتكاملة  111848تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  48

   والتوريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم    21211213، وفى تاريخ    111288شركة / محمد ابراهيم المغاورى وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

 محو/شطب السجل  لحل الشركة وتصفيتها

، وفى تاريخ    112101راهيم سالمه وهبه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : ش/ ريمون يوسف لطيف وشريكه عماد اب   - 2

تم محو/شطب السجل  حلت الشركه وتمت تصفيتها وحصل كل شريك على حقه بها   21211218  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  
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تم  21211212وفي تاريخ   ، 101210ات الحكوميه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،ش/البط للمقاوالت العموميه والتوريد -  1

جنيه  41111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تعديل رأس تم  21211228وفي تاريخ   ، 121314ش/احمد شعبان عبدالعزيز وشركه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  1111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  21211231وفي تاريخ   ، 11121شركة /ابو المجد لتجارة المواد البتروليه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  2011110111،رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها    

تم تعديل رأس  21211231وفي تاريخ   ، 11121شركة /ابو المجد لتجارة المواد البتروليه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  2011110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

ــــــــــــــــــــــ      

 

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  14811شركة كير للمقاوالت والصيانة ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  1

غلق فرع السراج مول -.. تم االتى : 2121/2/11وصف الـتأشير:   ، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  14811الصيانة ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    شركة كير للمقاوالت و -  2

افتتاح فرع  للشركة بدال من فرع  -تم االتى :  2121/2/11وصف الـتأشير:   ، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

دور الثالث / برج الفرسان / بجوار المستشفى البيطرىطريق النصر / ال 8السراج مول وذلك بالعنوان التالى مدينة نصر /   

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  14811شركة كير للمقاوالت والصيانة ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  3

السراج مولغلق فرع  -.. تم االتى : 2121/2/11العنوان , وصف الـتأشير:   ، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ   

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  14811شركة كير للمقاوالت والصيانة ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  4

افتتاح فرع  للشركة بدال من  -تم االتى :  2121/2/11العنوان , وصف الـتأشير:   ، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

رىطريق النصر / الدور الثالث / برج الفرسان / بجوار المستشفى البيط 8لعنوان التالى مدينة نصر / فرع السراج مول وذلك با  

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  11121شركة /ابو المجد لتجارة المواد البتروليه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  5

جالء / ابو حماد بملك محمد احمد السيد حسنالعنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية ش ال  /  

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  11121شركة /ابو المجد لتجارة المواد البتروليه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  6

  / العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية ش الجالء / ابو حماد بملك محمد احمد السيد حسن

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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شركة / طارق محمد محمد طنطاوى وشريكته ، شركة تضامن  يضاف انشاء وادارة المنشآت التعليميه فيما عدا خدمات  -  1

تم 21211214وفي تاريخ  81814م   االنترنت والعماله واالمن والحراسه بعد الحصول على التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برق

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

،  سبق  ش/مصطفى مصطفى محمد محمد على وشركاة ، توصية بسيطة  يضاف نشاط توريد وتركيب زجاج ورخام وجرانيت -  2

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211218وفي تاريخ  141388قيدها برقم     

عدات شركة محمد كامل احمد وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط جديد هو تركيب وصيانه واصالح جميع المنتجات من م -  3

بانواعها  وتجهيزات المطابخ وثالجات العرض والحفظ وغرف التبريد والتجميد والساحات المبرده ، صناعه جميع معدات المطابخ

معدات ت بانواعها والغساالت لالطباق والمالبس بكل احجامها ، تصنيع مبردات العصائر ومن معدات طهى غاز وكهرباء والثالجا

ضروات المغاسل مثل المكاوى والجندره والمجففات والمعدات الميكانيكيه للمطابخ مثل قشارات البطاطس والمفارم للحوم والخ

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  08311رقم   وماكينات القهوة والمطابخ الثابته والمتنقله وانتاج ،  سبق قيدها ب

 التأشير:  توصية بسيطة

ات من احمد وعمرو وخالد محمد كامل وشركاهم ، توصية بسيطة  اضافه نشاط جديد هو تركيب وصيانه واصالح جميع المنتج -  4

مطابخ حات المبرده ، صناعه جميع معدات المعدات وتجهيزات المطابخ وثالجات العرض والحفظ وغرف التبريد والتجميد والسا

عصائر بانواعها من معدات طهى غاز وكهرباء والثالجات بانواعها والغساالت لالطباق والمالبس بكل احجامها ، تصنيع مبردات ال

وم للح ومعدات المغاسل مثل المكاوى والجندره والمجففات والمعدات الميكانيكيه للمطابخ مثل قشارات البطاطس والمفارم

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  08311والخضروات وماكينات القهوة والمطابخ الثابته والمتنقله وانتاج ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

موج المعادن )تعديل اسم الشركه الى /احمد محمد كامل احمد وشركاه وتظل السمة التجارية كما هى شركة بورسعيد لصناعة  -  5

زات العاشر من رمضان ( ، توصية بسيطة  اضافه نشاط جديد هو تركيب وصيانه واصالح جميع المنتجات من معدات وتجهي

ن معدات المطابخ وثالجات العرض والحفظ وغرف التبريد والتجميد والساحات المبرده ، صناعه جميع معدات المطابخ بانواعها م

غاسل بانواعها والغساالت لالطباق والمالبس بكل احجامها ، تصنيع مبردات العصائر ومعدات المطهى غاز وكهرباء والثالجات 

ماكينات مثل المكاوى والجندره والمجففات والمعدات الميكانيكيه للمطابخ مثل قشارات البطاطس والمفارم للحوم والخضروات و

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  08311م   القهوة والمطابخ الثابته والمتنقله وانتاج ،  سبق قيدها برق

 توصية بسيطة

ات من شركه/ احمد محمد كامل احمد وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط جديد هو تركيب وصيانه واصالح جميع المنتج -  6

مطابخ المبرده ، صناعه جميع معدات المعدات وتجهيزات المطابخ وثالجات العرض والحفظ وغرف التبريد والتجميد والساحات 

عصائر بانواعها من معدات طهى غاز وكهرباء والثالجات بانواعها والغساالت لالطباق والمالبس بكل احجامها ، تصنيع مبردات ال

وم ومعدات المغاسل مثل المكاوى والجندره والمجففات والمعدات الميكانيكيه للمطابخ مثل قشارات البطاطس والمفارم للح

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  08311والخضروات وماكينات القهوة والمطابخ الثابته والمتنقله وانتاج ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

هواد ت واالشركة محمد كامل احمد وشركاه ، توصية بسيطة  المطابخ المنزليه ومعداتها مثل الطواهى والبوتجازات والثالجا -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212وفي تاريخ  08311الصغيره والكبيره ،  سبق قيدها برقم     

جات احمد وعمرو وخالد محمد كامل وشركاهم ، توصية بسيطة  المطابخ المنزليه ومعداتها مثل الطواهى والبوتجازات والثال -  8

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط21211212وفي تاريخ  08311،  سبق قيدها برقم    واالهواد الصغيره والكبيره  

موج تعديل اسم الشركه الى /احمد محمد كامل احمد وشركاه وتظل السمة التجارية كما هى شركة بورسعيد لصناعة المعادن ) -  9

ره داتها مثل الطواهى والبوتجازات والثالجات واالهواد الصغيالعاشر من رمضان ( ، توصية بسيطة  المطابخ المنزليه ومع

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212وفي تاريخ  08311والكبيره ،  سبق قيدها برقم     

جات ت والثالشركه/ احمد محمد كامل احمد وشريكه ، توصية بسيطة  المطابخ المنزليه ومعداتها مثل الطواهى والبوتجازا -  10

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط21211212وفي تاريخ  08311واالهواد الصغيره والكبيره ،  سبق قيدها برقم     
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تبدال محمد السيد محمد وشريكه ، شركة تضامن  تعدل الى مركز خدمة وصيانة وزيوت سيارات وبيع وشراء وتاجير واس -  11

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211223وفي تاريخ  111421برقم    السيارات ،  سبق قيدها  

ات واالقمشة ش/ناشد شحاته ناشد شحاته وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى مصنع لصباغة ونسيج وطباعة وتجهيز المنسوج -  12

تم تعديل 21211220وفي تاريخ  141220برقم    للنفس والغير وصناعة المالبس الجاهزه عدا المالبس العسكرية ،  سبق قيدها

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم 21211214وفي تاريخ  111182شركه خيرى عبدالرحمن نصر الله محمد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  1

عديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاصت  

تم 21211214وفي تاريخ  111182شركه خيرى عبدالرحمن نصر الله محمد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  2

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , 21211223وفي تاريخ  10221شركة / فايقة محمود اسماعيل وشركاها ، سبق قيدها برقم    -  1

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211223وفي تاريخ  10221احمد عبدالعزيز الغرباوى و شركاه ، سبق قيدها برقم    -  2

توصية بسيطةالتأشير:   

تم تعديل الكيان القانونى  , 21211223وفي تاريخ  10221شركه / احمد عبدالعزيز الغرباوى وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  3

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211223وفي تاريخ  10221فايقة محمود اسماعيل وشريكها ، سبق قيدها برقم    -  4

 التأشير: توصية بسيطة

تم 21211223وفي تاريخ  10221شركة فايقة محمود اسماعيل وشريكها لإلنشاءات والتوريدات العمومية ، سبق قيدها برقم    -  5

القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطةتعديل الكيان   

تم تعديل الكيان 21211223وفي تاريخ  10221تعدل الى شركه / فايقه محمود اسماعيل وشريكتها ، سبق قيدها برقم    -  6

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

الى: شركة عبدالعزيز  133011توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211214،  فى تاريخ :   -  1

 فتحى محمد على وشريكته

الى: شركة عبدالعزيز فتحى  133011شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211214،  فى تاريخ :   -  2

لى وشريكتهمحمد ع  

الى: شركه/ احمد محمد كامل  08311توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  3

 احمد وشريكه

الى: احمد عبدالعزيز  10221توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  4

اوى و شركاهالغرب  

الى: شركه / احمد عبدالعزيز  10221توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  5

 الغرباوى وشركاه

 الى: احمد عبدالعزيز 10221توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  6

 الغرباوى و شركاه

الى: شركه / احمد عبدالعزيز  10221توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  7

 الغرباوى وشركاه

مد عبدالعزيز الى: شركه / اح 10221شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  8

 الغرباوى وشركاه

الى: احمد عبدالعزيز  10221شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  9

 الغرباوى و شركاه

ة / ابابوب عماد الى: شرك 11421توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211220،  فى تاريخ :   -  10

 نصيف سليمان و شركاه

الى: شركة / ابو المجد  11121شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211221،  فى تاريخ :   -  11

 لتجارة المواد البترولية

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

يع عبدالعظيم عطيه احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم خروجه من الشركه )ج( وتعدل حق االدارة والتوقمحمد احمد  -  1

عقارات او والمسئوليه امام جميع الجهات الرسميه والعقود واالتفاقيات وعقود البيع والشراء االبتدائيه والنهائيه لالراضى وال

تح وغلق جير واالنتفاع  وغيرها امام البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب وفالمنقوالتن او السيارات وعقود االيجار والتأ

ضامنين مجتمعين او الحسابات بالبنوك والتوقيع على جميع المعامالت البنكيه والقروض والتسههيالت االئتمانيه تكون للشركاء المت

114432برقم       21211214، تاريخ :  منفردين ولكل شريك الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  

المه كافة عبد العزيز فتحى محمد على  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج احمد فتحى محمد على وذلك بعد ان اقر باست -  2

133011برقم       21211214مستحقاته القانونية من هذه الشركة . ، تاريخ :   
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ه كافة ضامن  مدير و شريك  خروج احمد فتحى محمد على وذلك بعد ان اقر باستالمعبد العزيز فتحى محمد على  شركة ت -  3

133011برقم       21211214مستحقاته القانونية من هذه الشركة . ، تاريخ :   

المه كافة عبد العزيز فتحى محمد على  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج احمد فتحى محمد على وذلك بعد ان اقر باست -  4

133011برقم       21211214ستحقاته القانونية من هذه الشركة . ، تاريخ : م  

ه كافة عبد العزيز فتحى محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج احمد فتحى محمد على وذلك بعد ان اقر باستالم -  5

133011برقم       21211214مستحقاته القانونية من هذه الشركة . ، تاريخ :   

ماع غسان عبدالرؤوف الخضراء  ذات مسئولية محدودة  مدير و شريك  بموجب شهادة الغرفة التجارية وبموجب محضر اجت -  6

/ خ  41والمعتمده من هيئة االستثمار وبموجب عقد تعديل مصدق علية برقم  2118/1/1الجمعيه العامه غير العادية المنعقدة فى 

السيد / عبدالرحمن سالم على باجير و السيد /  -1فة التعديل االتى : يتولى ادارة الشركة شهر عقارى االستثمار يتم اضا 2121لسنة 

لمديرون غسان عبدالرؤوف الخضراء والسيد / خالد غسان عبدالرؤوف الخضراء ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة ويقر ا

11112برقم       21211214يخ : بانه لم يسبق صدور احكام قضائية ضد احدهم بعقوبة جنائية ، تار  

غسان عبدالرؤوف الخضراء  ذات مسئولية محدودة  مدير و شريك  او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات  -  7

ذلك خالل الخمس سنوات السابقة على  1121لسنة  101من القانون  114و  113و  112و  81المنصوص عليها من المواد 

تعديل الخصائص الخاصة بمديرى  -3 ---يعمل بالحكومة والقطاع االعمال العام . تعيينهم ) ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ( وبانه ال

لة ضمن الشركة .. لمديرى الشركة منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها واجراء كافة العقود والمعامالت الداخ

11112برقم       21211214لتنفيذية ، تاريخ : اغراضها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته ا  

الجهات  غسان عبدالرؤوف الخضراء  ذات مسئولية محدودة  مدير و شريك  للجمعيه العامه وحق التوقيع عن الشركة امام كافة -  8

ت واغالقها ح الحساباالحكومية وغير الحكومية و الوزارات وهيئاتها والتعامل مع البنوك فى جميع العمليات المصرفية ومنها فت

الى صور  وايداع واستالم المبالغ النقدية والشيكات والكمبيالت واصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات المستندية

ل وقبض ودفع التعامل مع جميع البنوك وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالج

11112برقم       21211214لمبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات ، تاريخ : كاقة ا  

غسان عبدالرؤوف الخضراء  ذات مسئولية محدودة  مدير و شريك  االذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات  -  9

ت وكذا لهم يع المواد و المهمات والبضائع والمنقوالوالصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل شراء وبيع لجم

ة العقود باسم منفردين حق شراء وبيع االصول الثابتة ومنها االراضى والمبانى والعقارات واالالت والمعدات والسيارات وتوقيع كاف

ماد بالبنوك ر مفتوح بها اعتولصالح الشركة وتعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم اما القروض الغي

11112برقم       21211214والرهون وكذلك االشتراك فى المؤسسات االخرى فيلزم موافقة ، تاريخ :   

غسان عبدالرؤوف الخضراء  ذات مسئولية محدودة  مدير و شريك  الجمعية العادية الغير عادية ولهم ان يوكلوا من  -  10

11112برقم       21211214تاريخ : يشاءوون فى كل او بعض ما ذكر ،   

سنوات تبدا من تاريخ انتهاء  3محمد عبدالفتاح على ابراهيم بدر  شركة مساهمة  مصفى  تجديد تعيينه مصفى للشركة لمدة  -  11

ن الالئحة م 140 المدة السابقة على ان يقوم بجميع االعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص طبقا لما تنص عليه المادة

وعلى ان تكون من بين مهامه وصالحياته التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات  1121لسنة  101التنفيئية للقانون 

ع امام الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والشركات والغير والمصالح والوزارات بهيئاتها وامام مصلحة الضرائب والتوقي

03111برقم       21211210كافة العقود وفى ابرام عقود ، تاريخ :  مصلحة الشهر العقارى على  

لى جميع محمد عبدالفتاح على ابراهيم بدر  شركة مساهمة  مصفى  االيجار والتوقيع عليها والتوقيع امام جميع البنوك ع -  12

ال التصرف التى وغلق الحسابات وكذا اعم االعمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والسحب وااليداع والتوقيع على الشيكات

التى على  تمس اصول الشركة من بيع او شراء وتوزيع ناتج التصفية بعد سداد ما على الشركة من ديون وسداد كافة االلتزامات

سنوات تبدأ من  3الشركة للجهات الحكومية وغيرها وبيع سيارات الشركة ان وجدت                           مد مدة التصفية لمدة 

03111برقم       21211210تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى ، تاريخ :   
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فى  حبشى رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة -  13

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21يخ و المعتمدة من هيئة االستثمار بتار 2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

فى  حبشى رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة -  14

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21دة من هيئة االستثمار بتاريخ و المعتم 2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

فى  قدةحبشى رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنع -  15

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

العامة العادية المنعقدة فى عطيه رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب محض اجتماع الجمعية  -  16

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة فى  عطيه رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  عضو منتدب  بموجب -  17

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

مة  عضو منتدب  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة فى عطيه رمسيس يوسف عطيه  شركة مساه -  18

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

دة فى يوسف عطيه  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقيوسف رمسيس  -  19

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131   برقم    21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

دة فى يوسف رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعق -  20

تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذات  2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131برقم       21211211، تاريخ : الصالحيات الممنوحة لهم   

دة فى يوسف رمسيس يوسف عطيه  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بموجب محض اجتماع الجمعية العامة العادية المنعق -  21

ات تم الموافقة على تشكيل المجلس على النحو السابق مع منحه ذ 2121/1/21و المعتمدة من هيئة االستثمار بتاريخ  2121/1/11

11131برقم       21211211الصالحيات الممنوحة لهم ، تاريخ :   

التوقيع مديرة الشركة ولها حق االدارة و -رشا على السيد عطية  -رشا على السيد عطية  توصية بسيطة  مدير و شريك  ج  -  22

121122برقم       21211213بمفردها وبدون اجر ، تاريخ :   

ن منفردا توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع وللطرف االول الشريك المتضام احمد محمد كامل احمد  -  23

ق فى الحق فى تعديل عقد الشركه واالندماج مع شركه اخرى وتغيير شكلها القانونى او الغاء فرع او اضافه فرع اخر وله الح

ديالت على البيع او الرهن وفى تاسيس الشركات وادخال ايه تعالتصرف فى اى اصل من اصول الشركه عقاريه كانت او منقوله ب

ع البنوك باالقتراض النظام االساسى للشركه وفى التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وفى التعامل ايضا م

08311  برقم     21211212وفتح االعتماد المالى والتوقيع على التسهيالت االئتمانيه ، تاريخ :   

ن منفردا احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع وللطرف االول الشريك المتضام -  24

ق فى الحق فى تعديل عقد الشركه واالندماج مع شركه اخرى وتغيير شكلها القانونى او الغاء فرع او اضافه فرع اخر وله الح

ديالت على صول الشركه عقاريه كانت او منقوله بالبيع او الرهن وفى تاسيس الشركات وادخال ايه تعالتصرف فى اى اصل من ا
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ع البنوك باالقتراض النظام االساسى للشركه وفى التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وفى التعامل ايضا م

08311برقم       21211212تمانيه ، تاريخ : وفتح االعتماد المالى والتوقيع على التسهيالت االئ  

ن منفردا احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع وللطرف االول الشريك المتضام -  25

ق فى وله الح الحق فى تعديل عقد الشركه واالندماج مع شركه اخرى وتغيير شكلها القانونى او الغاء فرع او اضافه فرع اخر

ديالت على التصرف فى اى اصل من اصول الشركه عقاريه كانت او منقوله بالبيع او الرهن وفى تاسيس الشركات وادخال ايه تع

ع البنوك باالقتراض النظام االساسى للشركه وفى التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وفى التعامل ايضا م

08311برقم       21211212المالى والتوقيع على التسهيالت االئتمانيه ، تاريخ : وفتح االعتماد   

ن منفردا احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع وللطرف االول الشريك المتضام -  26

ق فى نونى او الغاء فرع او اضافه فرع اخر وله الحالحق فى تعديل عقد الشركه واالندماج مع شركه اخرى وتغيير شكلها القا

ديالت على التصرف فى اى اصل من اصول الشركه عقاريه كانت او منقوله بالبيع او الرهن وفى تاسيس الشركات وادخال ايه تع

ع البنوك باالقتراض مالنظام االساسى للشركه وفى التعامل مع البنوك فى فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وفى التعامل ايضا 

08311برقم       21211212وفتح االعتماد المالى والتوقيع على التسهيالت االئتمانيه ، تاريخ :   

الغير احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  وجميع التعامالت البنكيه وفى التعامل مع الجهات الحوميه و -  27

    21211212الح وتمثيل الشركه امام القضاء وله كل السلطات فى ادارة الشركه ، تاريخ : حكوميه دون قيد او شرط وقبول التص

08311برقم     

الغير احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  وجميع التعامالت البنكيه وفى التعامل مع الجهات الحوميه و -  28

    21211212ركه امام القضاء وله كل السلطات فى ادارة الشركه ، تاريخ : حكوميه دون قيد او شرط وقبول التصالح وتمثيل الش

08311برقم     

الغير احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  وجميع التعامالت البنكيه وفى التعامل مع الجهات الحوميه و -  29

    21211212ء وله كل السلطات فى ادارة الشركه ، تاريخ : حكوميه دون قيد او شرط وقبول التصالح وتمثيل الشركه امام القضا

08311برقم     

الغير احمد محمد كامل احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  وجميع التعامالت البنكيه وفى التعامل مع الجهات الحوميه و -  30

    21211212ات فى ادارة الشركه ، تاريخ : حكوميه دون قيد او شرط وقبول التصالح وتمثيل الشركه امام القضاء وله كل السلط

08311برقم     

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  31  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  32  

10221برقم       21211223مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ : مادلين  -  33  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  34  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  35  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  36  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  37  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  38  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  39  

10221برقم       21211223ضامن  خروج ، تاريخ : فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك مت -  40  
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10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  41  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  42  

10221برقم       21211223قة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ : فاي -  43  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  44  

10221برقم       21211223ج ، تاريخ : فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خرو -  45  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  46  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  47  

10221برقم       21211223اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ : فايقة محمود  -  48  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  49  

10221برقم       21211223:  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ -  50  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  51  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  52  

10221برقم       21211223) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ : فايقة محمود اسماعيل  -  53  

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  54  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  55  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  56  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  57  

10221برقم       21211223خروج ، تاريخ :   مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن -  58  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  59  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  60  

10221برقم       21211223مل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ : مادلين مجدى محمد كا -  61  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  62  

21102برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  63  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  64  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  65  

10221برقم       21211223مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج ، تاريخ :  -  66  

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  67
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10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  68

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  69

10221برقم       21211223لشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ : ج ـاالدارة و التوقيع ل   

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  70

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  71

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  72

10221برقم       21211223امن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ : ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتض   

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  73

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروجفايقة  -  74   

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  75

10221برقم       21211223المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :  ج ـاالدارة و التوقيع للشريك    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  76

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  77

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  78

10221برقم       21211223لشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ : ج ـاالدارة و التوقيع ل   

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  79

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  80

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    
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  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  81

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  82

10221برقم       21122321ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  83

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

خروجفايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  84   

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  85

10221برقم       21211223خ : ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاري   

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  86

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

ضامن  خروجفايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك مت -  87   

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  88

10221برقم       21211223، تاريخ : ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا    

  فايقة محمود اسماعيل ) خروج(  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  89

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

ريك متضامن  خروجفايقة محمود اسماعيل ) خروج(  توصية بسيطة  ش -  90   

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  91

10221برقم       21211223، تاريخ : ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا    

  مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  92

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

خروجمادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  93   

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  94
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10221برقم       21122321ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  95

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  96

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  97

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  98

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  99

10221برقم       21211223و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ : ج ـاالدارة    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  100

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج -  101

10221برقم       21211223ج ـاالدارة و التوقيع للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :    

  مادلين مجدى محمد كامل  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج -  102

10221برقم       21211223للشريك  المتضامن احمد عبدالعزيز عبدالقادر منفردا ، تاريخ :  ج ـاالدارة و التوقيع   

محمود زكى حسين محمود  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تعيين السيد اللواء مهندس / محمود زكى حسين  -  103

( ممثال عن الشركة المصرية  11212111332211القاهره ورقم قومى )  - 1111/11/21محمود .  مصرى الجنسية مواليد 

السيد  -د للمشروعات االستثمارية فى عضوية مجلس االدارة ونائبا لرئيس مجلس االدارة بدال من السيد / يحيى عبدالرحمن محم

رقم .   1111/8/11اللواء مهندس رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب / حازم السيد حسن حسنين . مصرى الجنسية مواليد 

    21211224والسيد اللواء مهندس  نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب / محمود ، تاريخ :  21118111211111قومى 

14811برقم     

محمود زكى حسين محمود  ذات مسئولية محدودة  نائب رئيس مجلس ادارة  تعيين السيد اللواء مهندس / محمود زكى  -  104

( ممثال عن الشركة  21111212111332القاهره ورقم قومى )  - 1111/11/21نسية مواليد حسين محمود .  مصرى الج

 -الرحمن محمد المصرية للمشروعات االستثمارية فى عضوية مجلس االدارة ونائبا لرئيس مجلس االدارة بدال من السيد / يحيى عبد

. رقم   1111/8/11يد حسن حسنين . مصرى الجنسية مواليد السيد اللواء مهندس رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب / حازم الس

    21211224والسيد اللواء مهندس  نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب / محمود ، تاريخ :  21118111211111قومى 

14811برقم     

صرى الجنسية مواليد محمود زكى حسين محمود  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  زكى حسين محمود . م -  105

 . مجتمعان او منفردان . توقيع اول عن الشركة امام كافة البنوك وفتح 21111212111332رقم قومى  -القاهره  - 1111/11/21

كة والمنقوالت الحسابات لديها والتسهيالت االئتمانية والتوقيع على الشيكات وعلى عقود البيع والشراء للعقارات واصول الشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

حة الشهر ووسائل االنقل المختلفة وغيرها واالقتراض والرهن باسم الشركة من البنوك والمصارف والمثيل امام مصلوالسيارات 

14811برقم       21211224العقارى والتوثيق وحق السحب وااليداع من البنوك والمصارف والهيئات المالية ولهم ، تاريخ :   

د محدودة  نائب رئيس مجلس ادارة  زكى حسين محمود . مصرى الجنسية مواليمحمود زكى حسين محمود  ذات مسئولية  -  106

 . مجتمعان او منفردان . توقيع اول عن الشركة امام كافة البنوك وفتح 21111212111332رقم قومى  -القاهره  - 1111/11/21

كة والمنقوالت شراء للعقارات واصول الشرالحسابات لديها والتسهيالت االئتمانية والتوقيع على الشيكات وعلى عقود البيع وال

حة الشهر والسيارات ووسائل االنقل المختلفة وغيرها واالقتراض والرهن باسم الشركة من البنوك والمصارف والمثيل امام مصل

14811 برقم      21211224العقارى والتوثيق وحق السحب وااليداع من البنوك والمصارف والهيئات المالية ولهم ، تاريخ :   

تعاقد عن محمود زكى حسين محمود  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  حق التوقيع على عقود التعديل والتاسيس وال -  107

ة انواعها الشركة امام الغير ولدى كافة الجهات الحكومية وقطاع االعمال العام والخاص والتوقيع على عقود تاسيس الشركات بكاف

ق الحرة وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك التوقيع امام الهيئة العامه لإلستثمار والمناطوالتعديالت الالزمة 

ئب العامه وهيئة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامه للرقابة المالية والضرا

14811برقم       21211224فى ذلك تفويض ، تاريخ : الرقابة على الصادرات والواردات ولهم   

يس محمود زكى حسين محمود  ذات مسئولية محدودة  نائب رئيس مجلس ادارة  حق التوقيع على عقود التعديل والتاس -  108

شركات تاسيس ال والتعاقد عن الشركة امام الغير ولدى كافة الجهات الحكومية وقطاع االعمال العام والخاص والتوقيع على عقود

تثمار والمناطق بكافة انواعها والتعديالت الالزمة وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك التوقيع امام الهيئة العامه لإلس

لعامه الضرائب االحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامه للرقابة المالية و

14811برقم       21211224وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ولهم فى ذلك تفويض ، تاريخ :   

محمود زكى حسين محمود  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  او توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر وحق  -  109

. والسيد / احمد مدنى محمد سيد .  1110/8/0لمالية . مصرية مواليد التوقيع الثانى للسيدة / عزة على محمد على . مدير الشئون ا

. الحق الى منهما مجتمعان او منفردان مع رئيس مجلس االدارة والعضو  1182/4/13رئيس الحسابات العامه . مصرى مواليد 

لمالية وفتح والمؤسسات والهيئات ا المنتدب او نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب عن الشركة امام كافة البنوك والمصافر

14811برقم       21211224الحسابات لديها والتسهيالت االئتمانية والتوقيع على الشيكات وحق الرهن ، تاريخ :   

وحق  محمود زكى حسين محمود  ذات مسئولية محدودة  نائب رئيس مجلس ادارة  او توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر -  110

. والسيد / احمد مدنى محمد سيد .  1110/8/0لثانى للسيدة / عزة على محمد على . مدير الشئون المالية . مصرية مواليد التوقيع ا

. الحق الى منهما مجتمعان او منفردان مع رئيس مجلس االدارة والعضو  1182/4/13رئيس الحسابات العامه . مصرى مواليد 

لمالية وفتح عضو المنتدب عن الشركة امام كافة البنوك والمصافر والمؤسسات والهيئات االمنتدب او نائب رئيس مجلس االدارة وال

14811برقم       21211224الحسابات لديها والتسهيالت االئتمانية والتوقيع على الشيكات وحق الرهن ، تاريخ :   

وكافة العمليات المصرفية . وذلك  محمود زكى حسين محمود  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  واالقتراض -  111

14811برقم       21211224، تاريخ :  2121/2/11بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ   

وذلك  محمود زكى حسين محمود  ذات مسئولية محدودة  نائب رئيس مجلس ادارة  واالقتراض وكافة العمليات المصرفية . -  112

14811برقم       21211224، تاريخ :  2121/2/11اريخ بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بت  

يد / سامح سامح فارس موسى سعد  شركة تضامن  مدير و شريك  )ج( حق االدارة والتوقيع يكون حق االدارة والتوقيع للس -  113

ومية والغير ام الجهات الحكفارس موسى سعد . منفردا وله كافة السلطات والصالحيات فى ادارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها ام

جتمعين اما اعمال لتحقيق غرض الشركة فيما عدا االعمال البنكية وفتح الحسابات باسم الشركة ليكون الى من شريكين من الثالثة م

برقم       21211220ارهن واالقتراض واالئتمان والتصرف فى اصول الشركة يكون للشركاء الثالثة مجتمعين فقط ، تاريخ : 

122014  

ية امام بوال طارق ناصيف سليمان عطيه  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع و المسئول -  114

يع امام البنوك و الجهات الرسمية و غير الرسمية و غيرها مكفولة للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما ايضا حق التوق

قيع على عقود البيع السحب و فتح و غلق الحسابات بالبنوك و التوقيع على جميع المعامالت البنكية و التو التوقيع على الشيكات و
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 155 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

غيرها و له  والشراء االبتدائية او النهائية لالراضى او العقارات او المنقوالت او السيارات و عقود االيجار و التأجير واالنتفاع و

11421برقم       21211220او بعض ماسبق ، تاريخ :  الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل  

ية امام بوال طارق ناصيف سليمان عطيه  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع و المسئول -  115

يع امام البنوك و التوق الجهات الرسمية و غير الرسمية و غيرها مكفولة للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما ايضا حق

قيع على عقود البيع التوقيع على الشيكات و السحب و فتح و غلق الحسابات بالبنوك و التوقيع على جميع المعامالت البنكية و التو

يرها و له غ والشراء االبتدائية او النهائية لالراضى او العقارات او المنقوالت او السيارات و عقود االيجار و التأجير واالنتفاع و

11421برقم       21211220الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماسبق ، تاريخ :   

م الجهات ابانوب عماد نصيف سليمان  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع و المسئولية اما -  116

البنوك و التوقيع  الرسمية و غير الرسمية و غيرها مكفولة للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما ايضا حق التوقيع امام

عقود البيع والشراء  فتح و غلق الحسابات بالبنوك و التوقيع على جميع المعامالت البنكية و التوقيع علىعلى الشيكات و السحب و 

ه الحق فى االبتدائية او النهائية لالراضى او العقارات او المنقوالت او السيارات و عقود االيجار و التأجير واالنتفاع و غيرها و ل

11421برقم       21211220اسبق ، تاريخ : توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض م  

م الجهات ابانوب عماد نصيف سليمان  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع و المسئولية اما -  117

البنوك و التوقيع  الرسمية و غير الرسمية و غيرها مكفولة للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما ايضا حق التوقيع امام

عقود البيع والشراء  على الشيكات و السحب و فتح و غلق الحسابات بالبنوك و التوقيع على جميع المعامالت البنكية و التوقيع على

ق فى ه الحاالبتدائية او النهائية لالراضى او العقارات او المنقوالت او السيارات و عقود االيجار و التأجير واالنتفاع و غيرها و ل

11421برقم       21211220توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماسبق ، تاريخ :   

ميرة بوال طارق ناصيف سليمان عطيه  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ذكره ـــــــــــــــــــــــــ خروج الشريكة س -  118

11421برقم       21211220سليمان ابراهيم لوقاتها ، تاريخ :   

ميرة بوال طارق ناصيف سليمان عطيه  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ذكره ـــــــــــــــــــــــــ خروج الشريكة س -  119

11421برقم       21211220سليمان ابراهيم لوقاتها ، تاريخ :   

ة سليمان ــــــــــــــ خروج الشريكة سميرابانوب عماد نصيف سليمان  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ذكره ـــــــــــ -  120

11421برقم       21211220ابراهيم لوقاتها ، تاريخ :   

ة سليمان ابانوب عماد نصيف سليمان  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ذكره ـــــــــــــــــــــــــ خروج الشريكة سمير -  121

11421  برقم     21211220ابراهيم لوقاتها ، تاريخ :   

ريخ : نورا عبدالعزيز سيد احمد بصل  شركة تضامن  شريك متضامن  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حقوقه ، تا -  122

188111برقم       21211221  

ه ، افة حقوقعبد الفتاح عبد الفتاح محمد عبد الفتاح  شركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  خرج من الشركة بعد استالمه ك -  123

188111برقم       21211221تاريخ :   

امل السيد احمد السيد سالم  شركة تضامن  شريك متضامن  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حقوقه ، تاريخ :  -  124

188111برقم       21211221  

خ : كافة حقوقه ، تاريزكريا عبدالمنعم السيد سالم  شركة تضامن  شريك متضامن  خرج من الشركة بعد استالمه  -  125

188111برقم       21211221  

د عبدالفتاح نورا عبدالعزيز سيد احمد بصل  شركة تضامن  شريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع للشركاء فوزية محم -  126

توقيع و لهم حق االدارة وال الحصرى و محمد عبدالمنعم السيد سالم و زكريا عبدالمنعم السيد سالم مجتمعين او منفردين و لهم وحدهم

ات الخاصة الحق فى السحب و االيداع و فتح الحسابات البنكية و غلقها و التوقيع امام الشهر العقارى و لهم الحق  فى التصرف

 وكيلبالشركة من حق البيع او الرهن او االقتراض و التوقيع و التعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و لهم حق ت

188111برقم       21211221الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ركاء فوزية عبد الفتاح عبد الفتاح محمد عبد الفتاح  شركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  ج ـ حق االدارة و التوقيع للش -  127

حدهم حق لم مجتمعين او منفردين و لهم ومحمد عبدالفتاح الحصرى و محمد عبدالمنعم السيد سالم و زكريا عبدالمنعم السيد سا

هم الحق  فى االدارة والتوقيع و لهم الحق فى السحب و االيداع و فتح الحسابات البنكية و غلقها و التوقيع امام الشهر العقارى و ل

ر الحكومية و مية و غيالتصرفات الخاصة بالشركة من حق البيع او الرهن او االقتراض و التوقيع و التعامل مع جميع الجهات الحكو

188111برقم       21211221لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

لفتاح امل السيد احمد السيد سالم  شركة تضامن  شريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع للشركاء فوزية محمد عبدا -  128

توقيع و لهم منعم السيد سالم مجتمعين او منفردين و لهم وحدهم حق االدارة والالحصرى و محمد عبدالمنعم السيد سالم و زكريا عبدال

ات الخاصة الحق فى السحب و االيداع و فتح الحسابات البنكية و غلقها و التوقيع امام الشهر العقارى و لهم الحق  فى التصرف

وكيل الجهات الحكومية و غير الحكومية و لهم حق ت بالشركة من حق البيع او الرهن او االقتراض و التوقيع و التعامل مع جميع

188111برقم       21211221الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

بدالفتاح زكريا عبدالمنعم السيد سالم  شركة تضامن  شريك متضامن  ج ـ حق االدارة و التوقيع للشركاء فوزية محمد ع -  129

توقيع و لهم و زكريا عبدالمنعم السيد سالم مجتمعين او منفردين و لهم وحدهم حق االدارة وال الحصرى و محمد عبدالمنعم السيد سالم

ات الخاصة الحق فى السحب و االيداع و فتح الحسابات البنكية و غلقها و التوقيع امام الشهر العقارى و لهم الحق  فى التصرف

وكيل لتعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و لهم حق تبالشركة من حق البيع او الرهن او االقتراض و التوقيع و ا

188111برقم       21211221الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

ن يكون سالمه احمد ابراهيم حسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  اصبح حق االدارة و التوقبع للشريكين على ا -  130

تمعين غير منفردين عقود الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و التوكيل لصالح البنوك او للغير و ذلك مج لهما الحق فى التوقيع على

111223برقم       21211228، تاريخ :   

ن يكون سالمه احمد ابراهيم حسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  اصبح حق االدارة و التوقبع للشريكين على ا -  131

تمعين غير منفردين التوقيع على عقود الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و التوكيل لصالح البنوك او للغير و ذلك مج لهما الحق فى

111223برقم       21211228، تاريخ :   

 كين علىدخول  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  اصبح حق االدارة و التوقبع للشري -عيد الشحات عيد محمد مفتاح  -  132

و ذلك مجتمعين غير  ان يكون لهما الحق فى التوقيع على عقود الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و التوكيل لصالح البنوك او للغير

111223برقم       21211228منفردين ، تاريخ :   

كين على التوقبع للشري دخول  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  اصبح حق االدارة و -عيد الشحات عيد محمد مفتاح  -  133

و ذلك مجتمعين غير  ان يكون لهما الحق فى التوقيع على عقود الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و التوكيل لصالح البنوك او للغير

111223برقم       21211228منفردين ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

برقم       21211223شركة / فايقة محمود اسماعيل وشركاها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

10221 

برقم       21211223احمد عبدالعزيز الغرباوى و شركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

10221 

    21211223لغرباوى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شركه / احمد عبدالعزيز ا -  3

10221برقم     
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 157 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

10221برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4  

ة بسيطة ، ات العمومية  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصيشركة فايقة محمود اسماعيل وشريكها لإلنشاءات والتوريد -  5

10221برقم       21211223تاريخ :   

 21211223 تعدل الى شركه / فايقه محمود اسماعيل وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : -  6

10221برقم        

برقم       21211223ركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركة / فايقة محمود اسماعيل وشركاها  ش -  7

10221 

برقم       21211223احمد عبدالعزيز الغرباوى و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  8

10221 

برقم     21211223شركه / احمد عبدالعزيز الغرباوى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  9

  10221  

برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  10

10221 

امن ، وشريكها لإلنشاءات والتوريدات العمومية  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضشركة فايقة محمود اسماعيل  -  11

10221برقم       21211223تاريخ :   

تعدل الى شركه / فايقه محمود اسماعيل وشريكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  12

10221برقم       21211223  

برقم     21211223محمود اسماعيل وشركاها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شركة / فايقة  -  13

  10221  

برقم       21211223احمد عبدالعزيز الغرباوى و شركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  14

10221 

    21211223توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  شركه / احمد عبدالعزيز الغرباوى وشركاه  -  15

10221برقم     

برقم       21211223فايقة محمود اسماعيل وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  16

10221 

ية بسيطة ، توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصشركة فايقة محمود اسماعيل وشريكها لإلنشاءات والتوريدات العمومية   -  17

10221برقم       21211223تاريخ :   

:  تعدل الى شركه / فايقه محمود اسماعيل وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ -  18

10221برقم       21211223  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

ــــــــــــــــــــــ      

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

121432برقم       21211214، تاريخ :  8411هانم الطيب اسماعيل حسن     -  1  

130482برقم       21211214، تاريخ :  8312محمود شعبان عطية محمد     -  2  
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