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بملك // نجاح عبدالحميد النويهى عالم --مركز زفتى  -مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : كفر نواى   

عن معرض  0409برقم  24244220، قيد فى  0444440444خيريه عبدالعزيز السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

بملك // عرفه محمد ابراهيم فايد --مركز قطور  -، بجهة : صرد  لتجارة السيارات  

عن معرض  0409برقم  24244220، قيد فى  0444440444خيريه عبدالعزيز السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

وتصدير - 0المجموعه من  30والفقره 19لتجارة السيارات ، بجهة : له محل رئيسى اخر ونشاطه استيراد ما عدا المجموعه 

بملك // نعناعه سليمان المنشاوى --م قطور  -بناحيه صرد  -حاصالت زراعيه   

عن مكتب  42432برقم  24244234، قيد فى  044440444سعيد جمعه ابراهيم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

كفر الزيات --عمار  مقاوالت عامه ، بجهة : شارع السيد الجندى بملك// احمد محمد ابراهيم  

عن تجارة  42400برقم  24244231، قيد فى  144440444وائل محمد الدسوقى الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

بملك // شريف كمال الماظ سعيد--طنطا  -اللحوم والجزاره ، بجهة : شارع عبدالحميد الخولى مع المعاهده   



 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 مكتب  42402برقم  24244231، قيد فى  04440444، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو محمود اسماعيل الشال  -  200

لبملك // محمود اسماعيل محمود الشا --مركز زفتى  -رحالت داخليه فيما عدا االعمال السياحيه ، بجهة : كفر شبرا اليمن   

عن تجاره قطع  41240برقم  24244240فى ، قيد  144440444سعد مبروك عمر جاب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

مركز كفر الزيات بملك// صبحيه عزيز محمد سعد --غيار سيارات ، بجهة : منشاه الكردى   -- 

عن تجارة  41200برقم  24244249، قيد فى  244440444خالد خميس العيسوى حله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

بملك // صبحيه ابراهيم هزع--مركز كفر الزيات  - المصوغات والمجوهرات ، بجهة : ابيار  

 41242برقم  24244240، قيد فى  044440444مجدى محمد عبدالفتاح عبدالفتاح فرج عماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

بملك // ابراهيم عبدالفتاح فرج عمار --م زفتى  -عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : عزبه المعين   

عن توريدات  41200برقم  24244214، قيد فى  244440444محمود محمد محمد شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

شاهين عموميه فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : مسجد وصيف _ زفتي _ بملك /محمد محمد سيد احمد  --- 

عن  41220برقم  24244211، قيد فى  04440444اذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو محمود عبد الفتاح حسن الش -  205

مركز كفر الزيات بملك// تامر محمود الشاذلى --مكتب رحالت داخليه فيما عدا االعمال السياحيه ، بجهة : الدلجمون   - 

عن بيع  41224برقم  24244211قيد فى  ، 144440444هيثم محمد سعد عبد القادر سعدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

طنطا--شارع حسن رضوان بملك/ على على حسن حجازى  22منتجات البان وعصائر وحلويات ، بجهة :   

 41229برقم  24244211، قيد فى  044440444محمد ابراهيم سعيد الزعفرانى العيسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

زفتى --: دندش بجوار فندق السالم بملك// اسامه حامد الششتاوى  عن تجاره مواد غذائيه ، بجهة  

عن  41943برقم  24244213، قيد فى  044440444بيومى جوده احمد حسين عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  208

ىزفت --جمعه حجازى الصواف بملك// اميره محمد  -تجاره ادوات بيطريه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : شارع محمد الغرابلى   

عن  41932برقم  24244212، قيد فى  144440444وائل عبد الستار احمد ابراهيم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  209

مركز كفر الزيات بملك// اسماعيل السيد راضى سليمان شعالن --تجاره قطع غيار سيارات ، بجهة : كفور بلشاى   -- 

عن مكتب رحالت داخليه  41942برقم  24244212، قيد فى  144440444، تاجر فرد ، رأس ماله ،   العناني للرحالت  -  210

 --- فيما عدا االعمال السياحيه ، بجهة : عمارة هال شارع الحلقة _ زفتي _ بملك/ طارق نصر هال

عن تجاره  41923برقم  24422324، قيد فى  1444440444المشد لتجاره االلكترونيات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ناصيه عبد الحليم بملك// سامح حسن على محمد  -شارع سعد الدين  121االلكترونيات فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : 

طنطا --المشد   

اله ، عن بق 41994برقم  24244224، قيد فى  204440444السيده صالح ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

طنطا--سيجر بملك// عبد النبى احمد حسن الشاطر  -شارع الترعه العريضه  14بجهة : عقار رقم   

برقم  24244220، قيد فى  1444440444ظريفه عبدالمنعم ابراهيم عبدالعزيز حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

ي _ بملك /محمود وهبه محمود صاجهعن مزرعه لتربية وبيع المواشي ، بجهة : كفر نواي _ زفت 41994  ---- 

عن مكتب  42443برقم  24244220، قيد فى  1444440444محمد احمد محمود العرجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

بملك // احمد مصطفى عبدالقادر احمد مسعد--طنطا  -العجيزى  -شارع شاكر 94مقاوالت عامه وتوريدات مواد بناء ، بجهة :   

عن  1222برقم  24244222، قيد فى  34440444محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

بسيون --تجاره عسل نحل ، بجهة : شارع الفاتح بملك// سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم   - 
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 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  1222برقم  24244222، قيد فى  40444344محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 -بسيون -خلف صيدناوى بملك // سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم  30تجاره عسل نحل ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه / 

 -- ونشاطه / تقطيع اكياس بالستيك

عن ورشه  42430برقم  24244234فى  ، قيد 144440444ابراهيم حسن عبد الله االخناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

مركز كفر الزيات بملك//اكرامى حسن عبد الله االخناوى --لحام واعمال تشطيبات ، بجهة : ابيار   -- 

عن  34240برقم  24244231، قيد فى  344440444سامح شعبان عبدالرب محمد ابو طبيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

بملك // ابتسام خميس عبدالسالم حماد--مركز كفر الزيات  -ابيار -بجهة : عزبه الشريف  تجارة البقاله والسجائر ،  

عن  34240برقم  24244231، قيد فى  344440444سامح شعبان عبدالرب محمد ابو طبيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

ابيار  -خلف  بناحيه عزبه-تجارة البقاله والسجائر ، بجهة : له محل رئيسى اخر ونشاطه تاجير سيارات نقل للقطاع العام والخاص 

جالل مصطفى الهرميل بملك // مصطفى--م كفر الزيات  -  

عن بقاله ،  41230برقم  24244244، قيد فى  04440444محمد جمال فؤاد محمود جلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

مركز كفر الزيات بملك // رضا عبد الفتاح الخطيب --بجهة : الدلجمون   -- 

عن  41203برقم  24244214، قيد فى  1444440444ماله ،  احمد عبد الله خير الله ابو االسعاد  ، تاجر فرد ، رأس  -  221

مركز السنطه بملك// محمد عمرو محمد احمد العقاد --تصنيع اضافات ومركزات االعالف ، بجهة : المنشاه الجديده   -- 

عن  41902م برق 24244219، قيد فى  144440444محمد عبد الواحد خليل ابراهيم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

مركز كفر الزيات بملك// محمد احمد احمد الشيخ --تجاره اكسسوار محمول ، بجهة : قليب ابيار   -- 

عن ورشه  41291برقم  24244212، قيد فى  144440444متولى محمود صالح الحسينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

زفتى--ح الحسينى جمال الدين خراطه ولحام ، بجهة : كوبرى العشره بملك// محمود صال  

 41909برقم  24244219، قيد فى  044440444امال حسين محمد محمد مرسى ابو رياح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

طنطا -عن ثالجه حفظ اسماك مجمده ، بجهة : المدينه المنوره بملك// طارق رجب ابو زيد فايد وامال حسين محمد   

عن  41923برقم  24244219، قيد فى  014440444زق محمد كيالني  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبد الرا -  225

بملك / احمد عبدالرازق محمد كيالني -طنطا  -شارع ميدان اسكندريه 1مقاوالت ، بجهة :   --- 

عن مطعم  42444برقم  24244220، قيد فى  044440444عمرو رمضان عبدالخالق شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 ---- ، بجهة : شارع االشرف امتداد شارع محب برج زياد _ طنطا _ بملك/ ياسر محمود احمد النادي

عن تجاره  10020برقم  24244212، قيد فى  104440444عنتر سعد محمد قطب الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

معرض بيع  بسيون / ونشاطه / --ع الكنيسه بملك// فتحيه الصاوى يوسف ماضى موبليات ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه / شار

 -- سيارات

عن تجاره  10020برقم  24244212، قيد فى  104440444عنتر سعد محمد قطب الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

مركز بسيون بملك// ابراهيم محمد قطب --موبليات ، بجهة : كفر جعفر   -- 

عن مخبز  41923برقم  24244210، قيد فى  04440444محمد احمد محمد حسن الشهاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

ه بلدي نصف الي ، بجهة : دمنهور الوحش _ زفتي _ بملك /خالد ومحمود وشريف و صفيه وحنان احمد محمد الشهاوي ونجف

 --- عبدالفتاح ناصف

عن مقله  41912برقم  24244210، قيد فى  244440444فياض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود ابراهيم فرج محمود -  230

بملك // غاليه عبدالنبى حسن الرفاعى شيحه--مركز كفر الزيات  -لب ، بجهة : ابيج   



 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 41921برقم  24244210، قيد فى  0444440444سميره حامد رضوان عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ، بجهة : عقار - 0من المجموعه  30والفقره  19االستيراد فيما عدا المجموعه 

بملك ورثه // صبرى محمد سليم--طنطا  -منطقه السادات  -شارع السالم من رياض غرابه خلف المقاولون العرب  20رقم   

 41901برقم  24244212، قيد فى  124440444دالوهاب خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالخالق محمد عب -  232

بملك // اسالم عبدالخالق محمد خليفه --مركز السنطه  -عن بيع وصيانه فالتر مياه ، بجهة : السنطه البلد   

عن توصيل  42412برقم  24244220، قيد فى  04440444مصطفى سيد العادلى جاد الرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

بملك // سيد العادلى جاد الرب --طنطا  -شارع عبدالعزيز الغول  32طلبات للمنازل )مواد غذائيه( ، بجهة :   

عن تجارة احذيه ،  42402برقم  24244231، قيد فى  14440444ابو شليب لتجارة االحذيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

بملك // ناديه مختار حلمى--طنطا  -الط من شارع القاضى شارع ب23بجهة :   

عن  42440برقم  24244231، قيد فى  144440444حسن هدايه ابراهيم مبروك عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

بملك // امينه عبدالله امين السباعى--مركز زفتى  -تجارة ادوات صحيه ، بجهة : تفهنا العزب   

عن  41249برقم  24244240، قيد فى  044440444هر مصطفى محمد خليل خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ما -  236

بملك // ياسر السيد محمد المحالوى--م كفر الزيات  -مصنع انتاج كرتون مضلع ومسمط دون الطباعه ، بجهة : ابيار   

عن  0349برقم  24244249، قيد فى  0444440444ماله ،  محمود ابو بكر عبد المجيد حسين شنب  ، تاجر فرد ، رأس  -  237

مركز قطور  --وتصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : سماتاى  -- 19والمجموعه  0من المجموعه  30االستيراد فيما عدا الفقره 

 -- بملك// عبد المجيد ابو بكر عبد المجيد حسين

عن  0349برقم  24244249، قيد فى  0444440444، رأس ماله ،   محمود ابو بكر عبد المجيد حسين شنب  ، تاجر فرد -  238

وتصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه /  -- 19والمجموعه  0من المجموعه  30االستيراد فيما عدا الفقره 

ونشاطه / ورشه تشكيل معادن -قطور  -قطور المحطه بملك// اسامه بركات مبروك   -- 

عن تجارة  41202برقم  24244249، قيد فى  104440444فيق فتوح محمد ابو عياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد ش -  239

بملك // محمود على الدياسى--طنطا  -شارع عثمان بن عفان من النحاس  1دراجات ، بجهة : عقار رقم   

 41222برقم  24244211، قيد فى  444044414ممدوح الشحات محمد عبدالبارى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

عمر وهبه  بملك //--زفتى  -عن مكتب مقاوالت وتوريدات عموميه ماعدا العماله والكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : شارع الشوربجى 

 السيد الشوربجى

عن تجاره  41942م برق 24244213، قيد فى  144440444محمود محمد محمود الزينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

طنطا --شارع الويشى خلف صيدناوى  بملك// اشرف محمد يسرى محمد لطفى  10ادوات صحيه ، بجهة :   

عن  41922برقم  24244219، قيد فى  2044440444محمود محمد محمد عبدالباقي البديوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

لزيات _ بملك /محمد محمد عبدالباقي البديويديكورات داخليه ، بجهة : كفر يعقوب _ كفر ا --- 

برقم  24244212، قيد فى  344440444نوره عبد الهادى عبد الحميد محمد ابو عيون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

زفتى --عن تجاره اكسسوار وخدمات محمول ، بجهة : شارع الجيش طريق دهتوره بملك/ السيد محمد احمد  41930  

عن تعبئه  41932برقم  24244212، قيد فى  004440444محمد احمدى محمد طراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

مركز زفتى بملك// عبد الغنى ممدوح على بيبرس --وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : كفر شاهين   -- 

عن ادارة وتشغيل  41949برقم  24244212 ، قيد فى 04440444عالء محمد علي الهنداوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

شارع علي مبارك مع مسجد الرضوان _ طنطا _ بملك /محمد علي الهنداوي فايد 23مطاعم وكاففتيريا ، بجهة : عقار رقم   --- 



 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  41903برقم  24244212، قيد فى  44440444عبدالله عبدالرءوف احمد حزين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

ات طبيه فيما عدا االدويه ، بجهة : قسطا _ كفر الزيات _ بملك / اسماعيل عبدالرءوف احمد حزينمستلزم  ---- 

عن ورشه  42444برقم  24244220، قيد فى  04440444يوسف مفيد زكى عبدالمسيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

بملك //سهير صبحى مسيحه--نطا ط -شارع  جمال عبدالناصر من المعاهده 3ملوتيل فرامل ، بجهة :   

عن  42424برقم  24244220، قيد فى  1444440444محمد عبدالفتاح لتجارة المواد الغذائيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

رقاوىبملك // عبدالفتاح سالم الش --طنطا -تجارة مواد غذائيه ، بجهة : امتداد شارع البورصه بجوار شركه بيع المصنوعات   

عن مزرعه  42429برقم  24244222، قيد فى  04440444فاروق محمد حسين الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

انممركز زفتى بملك// محمود فتحى مصطفى غ --دهتوره  --لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : عزبه المعين كشك البحريه   -- 

عن حظيره لتربيه  42444برقم  24244231، قيد فى  044440444ماله ،   مرفت فتحى محمد قشطه  ، تاجر فرد ، رأس -  250

بملك // عبداللطيف عطيه عوض--مركز زفتى  -وبيع المواشى ، بجهة : مسجد وصيف   

عن  42401برقم  24244231، قيد فى  144440444احمد جمال احمد محمود اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

بملك // محمد سعيد احمد يوسف--طنطا  -بجهة : ش المدارس تجارة نظارات ،   

عن  42403برقم  24244231، قيد فى  144440444عاطف شبل عبدالرحيم الشنراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

بملك // سامى المحمدى زلط -شارع السيد مدد  -طنطا  -سيجر  -ورشه تصنيع احذيه ، بجهة : الترعه العريضه   

عن  41934برقم  24244212، قيد فى  304440444عبد السالم محمد عبد السالم وهيبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

طنطا -شارع محمد الشامى من شارع كفر عصام بملك// وجيه محمد السطوحى  42تعبئه وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : عقار رقم   

عن  41900برقم  24244212، قيد فى  144440444ور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ساره عاطف عبدالهادي السيد مدك -  254

 --- تجارة االقمشه والمفروشات وستائر ، بجهة : كفر يعقوب _ كفر الزيات _ بملك /كرم شلبي رضوان شلبي

عن  41924برقم  19242442، قيد فى  344440444محمود احمد السيد عبد الله الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

زفتى --اكسسوار وخدمات محمول ، بجهة : شارع السيد كشك بملك// احمد ابراهيم ابو زهره   

عن مزرعه  41942برقم  24244213، قيد فى  1044440444مسعد عوض محمد البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

ى بملك// محاسن حامد احمد زغيبمركز زفت --لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : كفر الجزيره   -- 

عن تجارة  41924برقم  24244210، قيد فى  244440444محمود محمد الدسوقي ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

د احمد مالبس جاهزه فيما عدا المالبس والشارات العسكريه ، بجهة : شارع احمد زكي غرابه _طنطا _بملك /بسيوني محمود سعي

مودمح  ---- 

عن تجاره زجاج  41924برقم  24244223، قيد فى  214440444محمد جمال على جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

مركز زفتى  بملك// احمد محمد ابراهيم ابو حسن --الغريب -شارع الوحده  1وبراويز ، بجهة : عقار رقم   -- 

عن  41922برقم  24244223، قيد فى  214440444ر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبد الفتاح محمد على عطيوى  ، تاج -  259

لصاوى مركز كفر الزيات بملك// عادل عطيه ا --تجاره مالبس جاهزه فيما عدا المالبس والشارات العسكريه ، بجهة : شبرا ريس 

 -- الصعيدى

عن صيدليه  41944برقم  24244212، قيد فى  044440444صيدليه د/ رامى مختار محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

مد بملك // طارق عطيه مح--طنطا  -، بجهة : خلف مصنع الزيوت والصابون تقاطع شارع ابراهيم الدسوقى مع شارع فرحات 

 عبيد

س عن تجارة مالب 42411برقم  24244220، قيد فى  144440444وجيه يني ميالد بقطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 --- جاهزه فيما عدا المالبس والشارات العسكريه ، بجهة : شارع ابو الفتوح _ طنطا_ بملك /وهبه فاروق مينا



 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 تجارة  42410برقم  24244220، قيد فى  144440444وفاء محمد عبدالحليم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

حمد الغباشىبملك // عبدالله عبدالحفيظ م--مركز كفر الزيات  -ة : كفر ديما مالبس جاهزه دون المالبس والشارات العسكريه ، بجه  

عن تجاره  2033برقم  24244222، قيد فى  014440444كريم صالح عطا محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

نطاط -سيارات ، بجهة : شارع حسن عفيفى السلخانه القديمه بملك// هانى سمير قمر الدوله   

عن تجاره  2033برقم  24244222، قيد فى  014440444كريم صالح عطا محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ونشاطه / -مركز طنطا بملك// عواطف ابراهيم مصطفى محمد  --سيارات ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه / عزبه ابو جماله 

 -- مكتب رحالت داخليه

عن  12422برقم  24244222، قيد فى  34440444عبد المطلب عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود ربيع -  265

بسيون --تجاره عسل النحل ، بجهة : شارع الفاتح بملك// سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم   

عن  12422برقم  24244222فى ، قيد  34440444محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

ملك / سعاد ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم --بسيون  --خلف صيدناوى 30تجاره عسل النحل ، بجهة : له محل رئيسى بناحيه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،قيدت فى  194440444الف والتصنيع لدى الغير   ،رأس مالها   احمد على احمد المشد وشريكه   شركة  ،  تجاره االع -  1

، عن تجاره االعالف والتصنيع لدى الغير ، بجهة : شارع االزهر خلف المقاولون العرب بملك//  42420برقم  24244222

طنطا --صبحى محمد شبل عمران   

كمبيوتر ت العموميه والتوريدات فيما عدا توريد العماله والامانى محمد حمدى عبد العال الغنيمى وشريكها   شركة  ،  المقاوال -  2

، عن المقاوالت العموميه والتوريدات فيما عدا  42441برقم  24244234،قيدت فى  2444440444ومشتمالته   ،رأس مالها   

ارع الحياه الهوى متفرع من شتوريد العماله والكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : الدور الثانى عماره روضه االستاد بشارع سيد ابو 

طنطا -بملك// محمود سعيد عبد الحليم غالى   

 24444440444طارق صالح عبد الستار عبد الرحمن وشريكه   شركة  ،  سياحه عامه فقره أ والليموزين   ،رأس مالها    -  3

 9عقار رقم  -الدور االرضى  - 1قم ، عن سياحه عامه فقره أ والليموزين ، بجهة : محل ر 41244برقم  24244240،قيدت فى 

طنطا --بملك/ محمود صالح عبد الستار عبد الرحمن  -شارع الجالء   

ات محمد عبدالكريم محمد قطب معتمد وشريكه   شركة  ،  توكيالت تجاريه وتجارة وتسويق االدويه البيطريه واللقاح -  4

 1444440444ل على التراخيص الالزمه لذلك  ،رأس مالها   واالعالف واضافات االعالف والتصنيع لدى الغير بعد الحصو

 ، عن توكيالت تجاريه وتجارة وتسويق االدويه البيطريه واللقاحات واالعالف واضافات 41992برقم  24244220،قيدت فى 

ر الخامس شقه الدو -ش الكورنيش  -االعالف والتصنيع لدى الغير بعد الحصول على التراخيص الالزمه لذلك ، بجهة : برج تبارك 

بملك // محمد الشين الغباشى--طنطا ثانى  3رقم   

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل   24244244، وفى تاريخ    1242احمد محمد احمد عبد الغفار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1    

تم محو/شطب السجل     24244240، وفى تاريخ    11224طارق عبدالله يوسف فوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244240، وفى تاريخ    2912تم عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : حا   - 3

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244240، وفى تاريخ    10492محمد رماح طه ابراهيم الدرعه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

زاله التجاره نهائياالسجل  اعت  

تم محو/شطب    24244240، وفى تاريخ    29142محمد عبد العاطى عبد الحميد خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم    24244240 ، وفى تاريخ   39934محمود عبد الحكيم عبد المالك السرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 محو/شطب السجل  اعتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    24244240، وفى تاريخ    12030عزه عبدالخالق محمود صقر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

الغاء الفرع بموجب طلب تاشير   

تم محو/شطب السجل     24244240، وفى تاريخ    2209مغسله منجى بسه االصلى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244240، وفى تاريخ    39144هانى محمد احمد قوش  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244240، وفى تاريخ    0402رقم : منير ميشيل منير اندراوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 10

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244249، وفى تاريخ    30009حسام محمد سالمه هديب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244249، وفى تاريخ    22299فرد  ،  سبق قيده برقم :  السيد عز العرب عبد الجواد رحيم  ،  تاجر   - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244249، وفى تاريخ    30234محمد صبحى على مهنى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244249، وفى تاريخ    30042زياده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  محسن السيد عبد الفتاح   - 14

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244249، وفى تاريخ    39994فادى مجدى عوض عزيز اسحق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم    24244249، وفى تاريخ    32430لوان لتوريد وتركيب الحجر الفرعونى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ع   - 16

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    24244214، وفى تاريخ    41004متولى محمود صالح الحسينى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

زاله التجاره نهائياالسجل  اعت  

تم محو/شطب    24244214، وفى تاريخ    41004متولي محمود صالح الحسيني  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

محو/شطب  تم   24244214، وفى تاريخ    22012السعيد رضا على على المصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244214، وفى تاريخ    33913احمد محمد ابراهيم مرعي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24421424، وفى تاريخ    0409فاطمه حامد محمد قاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244211، وفى تاريخ    11139منى احمد محمد محفوظ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 اعتزالها التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    34020والء حسن عبد الجيد حسن ليله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    39100محمد عبد الفتاح عبد التواب طوالن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244213، وفى تاريخ    32223دعاء صالح عطيه مرشدى جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    24244213، وفى تاريخ    30020مياده ماهر محمد احمد سيف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

له التجاره نهائيااعتزا   

تم محو/شطب    24244213، وفى تاريخ    24943ابراهيم عصام ابراهيم اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

و/شطب السجل  تم مح   24244213، وفى تاريخ    12020حنان محمد مصطفى خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244213، وفى تاريخ    44231محمد فرج عبد الهادى العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244213اريخ ، وفى ت   0220محمد كامل علي محمد البدهلي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244210، وفى تاريخ    32309عمرو عبد المنعم رجب سعدون  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم    24244212، وفى تاريخ    20430بق قيده برقم : نادره محمد السعيد عبد الغنى ابو ضهر  ،  تاجر فرد  ،  س   - 32

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    29330ابراهيم على محمد على عجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا



 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

تم محو/شطب السجل     24244212، وفى تاريخ    12324تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمد محمد موسى صفيه  ،     - 34

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    20409عبد الرحيم جبر عبد الرحيم الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244212، وفى تاريخ    14024د محمد محمد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : خال   - 36

 اعتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    22143مصطفى الطيب مصطفى خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

االسجل  اعتزاله التجاره نهائي  

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    22143مصطفى الطيب مصطفى خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    30109محمد السيد عبدالسالم السيد قنديل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

ل  اللغاء المحل الرئيسىالسج  

تم محو/شطب    24244212، وفى تاريخ    30109محمد السيد عبد السالم السيد قنديل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21224244، وفى تاريخ    22224عماد مسعد غطاس شرابى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم    24244219، وفى تاريخ    44224عبد الكريم صالح عبد الفضيل سيد حميده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244219، وفى تاريخ    31014:  محمد فهمي عبده البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 43

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244223، وفى تاريخ    30924محمد عبد اللطيف متولى الجارحى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244223، وفى تاريخ    33304ر فرد  ،  سبق قيده برقم : ايه ابراهيم محمد الهوارى  ،  تاج   - 45

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تاريخ    32222على محمد على السويفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244224، وفى تاريخ    32292ابو ترك  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  احمد رضا مقلد صابر   - 47

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تاريخ    34042احمد فاروق سعد سحلوب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 48

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244224، وفى تاريخ    24022دل الحسينى الششتاوى صقر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عا   - 49

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244224، وفى تاريخ    33104ثريا حامد على الحتاتى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

نهائيااعتزاله التجاره   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    24244224، وفى تاريخ    32400صابر اسحاق بسيط ابراهيم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

ل  تم محو/شطب السج   24244220، وفى تاريخ    2222عبده محمد احمد الحبيبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244220، وفى تاريخ    32944حازم بهجت السيد فرج منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244220، وفى تاريخ    31202محمد عبدالباقى احمد احمد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم    24244220، وفى تاريخ    30009محمد عزت عبدالمعطى محمد ابو العز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

السجل  اعتزاله التجاره نهائيا محو/شطب  

تم محو/شطب    24244220، وفى تاريخ    3204بسيوني السعيد عبدالمقصود البالط  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244220وفى تاريخ ،    20092محمد عبد الله السيد ابو اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 57

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244220، وفى تاريخ    12412محمد عدلى راغب الحو  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244222، وفى تاريخ    34440 منير خيرى منير اندراوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   - 59

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244222، وفى تاريخ    2091عبدالرحمن عبدالله توفيق عبدالبارى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 السجل  الغاء المحل الرئيسى االخر بموجب طلب تاشير

تم محو/شطب    24244222، وفى تاريخ    39224د المنعم سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : نهى محمود عب   - 61

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244222، وفى تاريخ    22923شيرين عيسوى ابو اليزيد وهدان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

ائياالسجل  اعتزاله التجاره نه  

تم محو/شطب السجل     24244222، وفى تاريخ    2129السيد محمد السيد الننى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     24244234، وفى تاريخ    30090مكتب علوفه للمقاوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 64

التجاره نهائيا اعتزاله  

تم محو/شطب    24244234، وفى تاريخ    2494حسن مصطفي عبد الصادق الخولي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

شطب السجل  تم محو/   24244231، وفى تاريخ    2222محمد عزت عبدالجليل احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

 اعتزاله التجاره نهائيا

تم محو/شطب    24244231، وفى تاريخ    32204احمد صالح عطيه عبد الغنى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

 السجل  اعتزاله التجاره نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   24244240وفي تاريخ ،   22941ه محمد خطاب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم احمد سعد الل -  1

جنيه  244440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تأشير:   تم تعديل رأس المال , وصف ال  24244240وفي تاريخ ،   11022الفقى للحلويات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  0444440444تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   24244240وفي تاريخ ،   12200وليد مصطفى عفيفى مصطفى الحبيشى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  344440444, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244240وفي تاريخ ،   34042االشول  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ياسر فوزى حامد  -  4

جنيه  044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , تم تعديل رأس ا  24244240وفي تاريخ ،   44101السيد عبد الجيد السيد محمد سعاده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  204440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244240وفي تاريخ ،   32403محمد السيد نجاح ابو الديار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244240وفي تاريخ ،   23420سيد شحاته الوكيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم احمد ال -  7

جنيه  494440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

رأس المال ,  تم تعديل  24244240وفي تاريخ ،   23923احمد نجيب عبد العزيز العجورى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  2444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244249وفي تاريخ ،   30409ريهام عزت عبدالحميد بيصار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  0444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244249وفي تاريخ ،   13492خالد فتحى محمد متولى قنديل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  124440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244249وفي تاريخ ،   32094جميل محمد محمد مبروك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  1044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24924244وفي تاريخ ،   13404نجالء عبد الصبور محمد عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  044440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244249وفي تاريخ ،   32200احمد عبد العزيز ابراهيم جاب الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  4440444044وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244249وفي تاريخ ،   32203نعمه السيد عبد الحليم عيسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244214ي تاريخ ، وف  39212محمد ربيع عبد الوهاب وفا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس   24244214وفي تاريخ ،   41242مجدى محمد عبدالفتاح عبدالفتاح فرج عماد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  144440444ل ليصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس الما   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244214وفي تاريخ ،   24400رباب مسعد محمد عالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  1444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244214وفي تاريخ ،   14902برقم وليد احمد فؤاد محمد شريف  تاجر فرد ،، سبق قيده  -  18

جنيه  24444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244214وفي تاريخ ،   10024احمد السعيد حامد حسين جعيصه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  044440444المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس   

تم تعديل رأس المال ,   24244214وفي تاريخ ،   20332احمد محمد عبد الجواد جادو  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  2444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   24244214وفي تاريخ ،   30049ر فرد ،، سبق قيده برقم محمد حسن عبده العباسى نعمت الله  تاج -  21

جنيه  1444440444, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   24244211وفي تاريخ ،   41130عبدالهادى عاطف عبدالهادى محمد الزغبى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  144440444, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال    

تم تعديل رأس   24244212وفي تاريخ ،   21004امانى محمد عبد المجيد عبد الفتاح حريشه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  1444440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244212وفي تاريخ ،   32029نشات فتحى محمود عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  0444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , وصف تم   24244213وفي تاريخ ،   41110احمد صبحى محمد جوده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  2444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244213وفي تاريخ ،   34929اسماعيل عبد السالم محمد الطباخ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  1444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244213وفي تاريخ ،   12024ياسر عبد الحميد رجب الكاشف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  0444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244210تاريخ ،  وفي  44224ونيسه على عبد الجواد عبد الحافظ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  1444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   24244210وفي تاريخ ،   24004اسامه الشناوى احمد الشناوى شوشه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  044440444رأس ماله ، , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح   

تم تعديل رأس المال ,   24244210وفي تاريخ ،   41941عاطف عبد القادر عاطف الغباتى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  204440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244210وفي تاريخ ،   31222يده برقم فهد الحسينى عبد الدايم احمد  تاجر فرد ،، سبق ق -  31

جنيه  004440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244210وفي تاريخ ،   1200محمد مجدى محمد محمد العبد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  0444440444المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال ,   24244212وفي تاريخ ،   11244محمد محى الدين موسى كاشف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  14444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244212وفي تاريخ ،   12292، سبق قيده برقم محمود ابراهيم على الحالج  تاجر فرد ، -  34

جنيه  2044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244212وفي تاريخ ،   32332احمد هانى احمد على حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  1444440444يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعد   

تم تعديل رأس   24244212وفي تاريخ ،   33093عالء الدين الششتاوى لالستيراد والتصدير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  044440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244212وفي تاريخ ،   24211ن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم حسين على احمد حسي -  37

جنيه  204440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244212وفي تاريخ ،   14401محمد حافظ عبدالوهاب على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  214440444تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ال   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244212وفي تاريخ ،   41429ابراهيم عيد ابراهيم ابو سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

جنيه  244440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244212وفي تاريخ ،   12349مينا يوسف نجيب حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  1444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244212وفي تاريخ ،   24012محمود ابراهيم مصطفى البهنسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  3444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244212وفي تاريخ ،   14421سامح شعبان عبدالفتاح ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  0444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم   24244212وفي تاريخ ،   10229ثالجه الصباغ لحفظ الخضروات والحاصالت الزراعيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

جنيه  2444440444تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244212وفي تاريخ ،   10229قيده برقم احمد عبد الرحمن ابراهيم الصباغ  تاجر فرد ،، سبق  -  44

جنيه  2444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   24244219وفي تاريخ ،   19204محمد الرفاعى الحسينى متولى الشرقاوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  0444440444تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   المال , وصف التأشير:   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244219وفي تاريخ ،   10444رشا محمد عبدالعظيم سعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

جنيه  204440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244219وفي تاريخ ،   14920مى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محمد عبد الرسول بسيونى الكو -  47

جنيه  444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244223وفي تاريخ ،   13990محمود محمود على يوسف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  1044440444شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأ   

تم تعديل رأس المال ,   24244223وفي تاريخ ،   32030محمد على محمد سيد احمد فياض  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  344440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 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

تم تعديل رأس المال ,   24244223وفي تاريخ ،   41040رات السيارات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ابو على لتجاره اطا -  50

جنيه  444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

المال , تم تعديل رأس   24244223وفي تاريخ ،   41202محمد موسى للمقاوالت العامه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  0444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244223وفي تاريخ ،   41202محمد صابر محمد موسي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  0444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244223وفي تاريخ ،   19922على عياد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم وديع سعد  -  53

جنيه  1444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ال , تم تعديل رأس الم  24244224وفي تاريخ ،   24292ايمن على عبد الحميد ابو عز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  04444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244224وفي تاريخ ،   31444احمد الخطابى شعبان الشيشينى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  2444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244224وفي تاريخ ،   9244د احمد محمد االعرج  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم محم -  56

جنيه  0444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس تم تعدي  24244224وفي تاريخ ،   22904محروس مجدى محروس صديق هالل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

جنيه  1444440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   22243السعيد عبد الله السعيد حموده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

جنيه  044440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   41903يحيى عبد العظيم الشناوى عبده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

جنيه  1204440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220 وفي تاريخ ،  10202سامح عرفه عبد العزيز الرفاعى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

جنيه  004440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244220وفي تاريخ ،   21232فتحى مكى رمضان النجار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  4404444404التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   020ناصر بدران مصطفى البسيونى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  14444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220تاريخ ، وفي   32013السيد سليمان السيد عبد العال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  63

جنيه  2044440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   1042هيثم نعيم عبدالجليل عوض الشيح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

جنيه  1444440444ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس   

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   1042هيثم نعيم عبد الجليل عوض الشيخ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  1444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   30441ه برقم كريم مصطفى عبد العزيز فايد  تاجر فرد ،، سبق قيد -  66

جنيه  244440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال ,   24244220وفي تاريخ ،   39441هدى حمدى زكريا الشركسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  1444440444ل ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس الما   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244220وفي تاريخ ،   23421وائل مصطفى هالل مرسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   24244222وفي تاريخ ،   32241عبد الحميد شبل عبد الحميد ابو عريشه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

جنيه  1444440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   24244222ي تاريخ ، وف  41010ياسر فكرى صديق عبدالوهاب خيره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  70

جنيه  044440444, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244222وفي تاريخ ،   41941عاطف عبد القادر عاطف الغباتى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  044440444س ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ   

تم تعديل رأس المال ,   24244222وفي تاريخ ،   10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  014440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   24244222وفي تاريخ ،   29149ده برقم عبد الرؤف كامل عبد الرؤف الشيشينى  تاجر فرد ،، سبق قي -  73

جنيه  404440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244222وفي تاريخ ،   41902احمد محمد ايهاب على السيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

جنيه  1444440444رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244234وفي تاريخ ،   22209الصياد للمقاوالت العامه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  75

جنيه  1444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244234وفي تاريخ ،   10042،، سبق قيده برقم راشد ابراهيم صديق صيام  تاجر فرد  -  76

جنيه  0444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244234وفي تاريخ ،   22223وجيهه رمضان عبد الفتاح هاشم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  77

جنيه  344440444تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  وصف التأشير:    

تم تعديل رأس المال , وصف   24244234وفي تاريخ ،   34202محمد مسعد مصطفى نصير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  78

جنيه  2044440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   24244231وفي تاريخ ،   31220فرد ،، سبق قيده برقم  محمد عبد الخالق حامد على  تاجر -  79

جنيه  0444440444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   24244231وفي تاريخ ،   12422مكتب فنون لالستيراد والتصدير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  80

جنيه  0444440444أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف الت   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244244وفي تاريخ  1242احمد محمد احمد عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

معتصم مبني نقابة المهندسين بملك / نقابة المهندسين طنطا _ الغربيهالـتأشير:   ،  شارع ال  --- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244244وفي تاريخ  41230محمد جمال فؤاد محمود جلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

مركز كفر الزيات بملك // رضا عبد الفتاح الخطيب --الـتأشير:   ، الدلجمون   -- 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  24244244وفي تاريخ  41243نوره سيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

طنطا --شارع سعد الدين الدور الثالث بملك// محمود شعبان محمود جنيدى  24،      

تم تعديل العنوان , وصف  24244244وفي تاريخ  41024محروس عبد السالم السيد غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

 --يد غطاس مركز كفر الزيات بملك// صبحى عبد السالم الس -الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / كفر المحروقىى 

 -- ونشاطه / مزرعه لتربيه وبيع المواشى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  24244244وفي تاريخ  12344جمال محمد السيد عبيده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

طنطا--قحافه بملك// سعديه بدر ابراهيم عبد الدايم  --شارع داير الناحيه  0،      

تم تعديل العنوان ,  24244244وفي تاريخ  32924على اسماعيل شرف الدين الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

مركز طنطا بملك// اسماعيل شرف الدين اسماعيل الشرقاوى --ر:   ، شقرف وصف الـتأشي  -- 

تم تعديل العنوان ,  24244244وفي تاريخ  32924على اسماعيل شرف الدين الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

زرعه ونشاطه / م --ف الدين الشرقاوى مركز طنطا بملك// اسماعيل شر --وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / شقرف 

 -- مواشى

تم تعديل العنوان ,  24244244وفي تاريخ  32924على اسماعيل شرف الدين الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

بملك // اسماعيل شرف الدين الشرقاوى--مركز طنطا  -وصف الـتأشير:   ، تعدل الى شقرف   

تم تعديل العنوان ,  24244244وفي تاريخ  24410س للمواشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مزرعه محروس غطا -  9

مركز كفر الزيات بملك// صبحى عبد السالم السيد غطاس --وصف الـتأشير:   ، كفر المحروق   -- 

تم تعديل العنوان ,  42424424وفي تاريخ  24410مزرعه محروس غطاس للمواشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

 --طاس مركز كفر الزيات بملك// صبحى عبد السالم السيد غ --وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / كفر المحروق 

 -- ونشاطه / مستلزمات زراعيه واسمده كيماويه وبذور وتقاوى

تم تعديل العنوان , وصف  24244244تاريخ وفي  41230هبه محمد نبيه ابو الغيط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

مركز زفتى بملك// حسن محمد عبد السالك ذكر الله --الـتأشير:   ، حانوت   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244244وفي تاريخ  44130سادات سعيد محمد عبوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

مام بوابة استاد طنطا _بملك / رضا احمد حمدي محمد ابو العاميما11الـتأشير:   ، امتداد شارع الجيش برج   --- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  41242زينب عبد الله احمد الوشاحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

مركز كفر الزيات بملك// احمد اسماعيل احمد سالم -الـتأشير:   ، قسطا   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  41232منصور جمال الدين عبد المجيد حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

مركز زفتى بملك // محمود عبد السالم غانم --وصف الـتأشير:   ، سندبسط   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244240في تاريخ و 30044حمدى الدسوقى محمد الدفراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

بملك // اجالل يوسف ابراهيم يوسف -الـتأشير:   ، تعدل الى ش الخوارزمى مع سعد الدين   

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  0292جورج سمير توفيق جرجس بسخرون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

بملك // جورج سمير توفيق جرجس بسخرون--طنطا اول  -ى ش الصاغه وصف الـتأشير:   ، تعدل ال  



 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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  24244240وفي تاريخ  41242ايه على على حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

طنطا--شارع حسان بن ثابت بملك/ حياه محمد محمود الحلبى  22،      

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  41241لطفى ابو سريه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     نوره عبد العزيز -  18

مركز زفتى بملك// عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو جحش --وصف الـتأشير:   ، سندبسط   -- 

تم تعديل العنوان ,  42402424وفي تاريخ  41249ماهر مصطفى محمد خليل خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

بملك // ياسر السيد محمد المحالوى--م كفر الزيات  -وصف الـتأشير:   ، ابيار   

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  11430محمود على محمود السواح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

بملك // عيسوى قطب على الخولى--طنطا اول  -شارع االلفى 30الـتأشير:   ، تعدل الى   

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  41240محمود عبد الحى عوض حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

كفر الزيات --وصف الـتأشير:   ، جامع السهلى بملك// مصطفى ابراهيم عمرو    

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  41239سبق قيده برقم    بهاء كامل فتحى على العيسوى ، تاجر فرد ،   -  22

طنطا --شارع العرابى بملك/ احمد صالح ابراهيم  9الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  41244صيدليه د/ هبه يوسف محمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

طنطا --شارع حسان بن ثابت بملك// يوسف محمد السيد احمد يوسف  2،    وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  41240سعد مبروك عمر جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

مركز كفر الزيات بملك// صبحيه عزيز محمد سعد --الـتأشير:   ، منشاه الكردى   --  

تم  24244240وفي تاريخ  41232طعيمه لتجاره اطارات كاوتش وبطاريات السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

كفر الزيات --تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع السلخانه بملك// حمدى ابراهيم البدرى طعيمه    

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  12030رقم    عزه عبد الخالق محمود صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  26

والتاشير بجعله اليـــوجــد 2410/0/23فى  3201الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  34402احمد محمد زكى محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

شارع راغب باشا مع شارع محمد فريد بملك// الحسن محمد زكى  0شير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / عقار رقم الـتأ

طنطا / ونشاطه / تسويق عقارى ) شراء وبيع عقارات ( -محمود حسين   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  34402احمد محمد زكى محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

 --شارع راغب باشا مع شارع محمد فريد بملك// الحسن محمد زكى محمود حسين  0الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله /عقار رقم 

 طنطا

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  34402احمد محمد زكى محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

طنطا --شارع راغب باشا مع شارع محمد فريد بملك// الحسن محمد زكى محمود حسين  0ـتأشير:   ، عقار رقم ال   

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  34402احمد محمد زكى محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

 --ارع راغب باشا مع محمد فريد بملك// الحسن محمد زكى محمود حسين ش 0الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / عقار رقم 

 -- طنطا / ونشاطه / تجاره اعالف والذره الصويا

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  23923احمد نجيب عبد العزيز العجورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

السنطه بملك// ايمان على مصطفى الساعى -شارع الجمهوريه  12/ وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  41204سعد رمضان الحسينى فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

بملك // طلعت مصطفى سليم --طنطا  -شارع حسام الدين من المعاهده  19الـتأشير:   ،   



 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

تم تعديل العنوان ,  24244240وفي تاريخ  44101السيد عبد الجيد السيد محمد سعاده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

 --شارع ابو بكر الصديق بارض الجمعيه بملك// سهير سعد عبد الحميد العليمى  20وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / 

  طنطا

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  41201ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    وليد مصطفى محمد الحارت -  34

بملك // شركه تصنيع الورق فرنا شركه مساهمه مصريه--م كفر الزيات  -الـتأشير:   ، الدلجمون   

تم تعديل  24244240اريخ وفي ت 41242مجدى محمد عبدالفتاح عبدالفتاح فرج عماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

بملك // ابراهيم عبدالفتاح فرج عمار --م زفتى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، عزبه المعين   

تم تعديل العنوان , وصف  24244240وفي تاريخ  41202سعيد عبدالمنعم حامد المقدم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

بملك // انور سيد مصطفى محمد--طنطا  -الكورنيش  -مه بجوار مصنع السرنجات الـتأشير:   ، اخر ش السلخانه القدي  

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  41200خالد خميس العيسوى حله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بملك // صبحيه ابراهيم هزع--مركز كفر الزيات  -الـتأشير:   ، ابيار   

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  30922حمد احمد سليمان فرغل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد م -  38

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك // نشوه طلعت ابو راضى وريم ورنا محمد احمد فرغلى

تم تعديل العنوان , وصف  24244249تاريخ  وفي 2249السيد عبدالعظيم محمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك // اسماعيل طه اسماعيل عبيه

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  41202محمد شفيق فتوح محمد ابو عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

بملك // محمود على الدياسى--طنطا  -فان من النحاس شارع عثمان بن ع 1وصف الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  32924على اسماعيل شرف الدين الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

يل شرف // اسماعبملك --مركز طنطا  -بناحيه شقرف  -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه تجميع لمبات ليد 

 الدين اسماعيل الشرقاوى

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  32924على اسماعيل شرف الدين الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

 الدين بملك // اسماعيل شرف -مركز طنطا  -بناحيه شقرف  -وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر ونشاطه معمل تفريخ 

 اسماعيل الشرقاوى

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  41203محمد رضا محمود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

 -- الـتأشير:   ، الجامع السهلي _ كفر الزيات _ بملك /هبه محمد رمضان الجيزاوي

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  0349محمود ابو بكر عبد المجيد حسين شنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

مركز قطور بملك// عبد المجيد ابو بكر عبد المجيد حسين --وصف الـتأشير:   ، سماتاى   --  

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  0349قيده برقم    محمود ابو بكر عبد المجيد حسين شنب ، تاجر فرد ،  سبق  -  45

ل معادنونشاطه / ورشه تشكي -قطور  -وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / قطور المحطه بملك// اسامه بركات مبروك   -

- 

تم تعديل العنوان ,  44249242وفي تاريخ  41200اشرف صبحى عبدالمجيد احمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

بملك // رمانه السعداوى يوسف حسين--مركز زفتى  -وصف الـتأشير:   ، كفر العرب   

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  13404نجالء عبد الصبور محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

براهيم عبدالباقى محمد خضروصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك //  ا  



 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

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  0349محمود ابوبكر عبدالمجيد حسين شنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

 --د حسين مركز قطور بملك// عبد المجيد ابو بكر عبد المجي --وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / سماتاى 

19والمجموعه  0من المجموعه  30ه / استيرد فيما عدا الفقره ونشاط --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  1242احمد محمد احمد عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

اطنط --سين بالغربيه الـتأشير:   ، الغاء الفرع بناحيه شارع المعتصم مبنى نقابه المهندسين بملك// نقابه المهند  

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  41209خيره للمقاوالت والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

بملك // منال على على الدين--طنطا  -وصف الـتأشير:   ، برج الكورنيش بجوار مسجد السالم   

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  41202، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     امال ابراهيم محمد محمد السطوحى -  51

بملك // صالح عبدالله بدر--مركز كفر الزيات  -وصف الـتأشير:   ، ابيج   

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  44019هانم السيد حسين عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

شارع غرب المحطه من شارع الجيش القبلي _ زفتي  بملك/ محمد ماهر ابراهيم علي داود 13ـتأشير:   ، ال -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  41204فيبى جميل حبيب عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

بملك // هبه الله متولى عبدالفتاح --طنطا -الجالء  20شارع الغرابا من شارع  1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  10292عمرو محمد احمد البهى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

القاهره -مصر الجديده  -شارع عمر بن الخطاب 143الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بناحيه  

تم تعديل العنوان , وصف  24244249وفي تاريخ  10292ر فرد ،  سبق قيده برقم    عمرو محمد احمد البهى ، تاج -  55

القاهره -التجمع الخامس  -شارع التسعين 2 -نرجس  313الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه   

تعديل العنوان ,  تم 24244249وفي تاريخ  10292البهى لالستثمار العقارى والمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

القاهره -مصر الجديده  -شارع عمر بن الخطاب 143وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بناحيه  

تم تعديل العنوان ,  24244249وفي تاريخ  10292البهى لالستثمار العقارى والمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

القاهره -التجمع الخامس  -شارع التسعين 2 -نرجس  313ه وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحي  

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  21941فوزى انيس فوزى جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

جسمركز كفر الزيات بملك// انيس فوزى انيس جر --الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع الكنيسه ابيار   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244214وفي تاريخ  41200محمد محمد السيد محمد جبرشقير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

 --- وصف الـتأشير:   ، حانوت _ زفتي _ بملك / ناصر عبدالحميد محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  24244214في تاريخ و 41202مدحت عبد المنعم البهى عاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

طنطا --شارع الششتاوى بملك// محمد مدحت عبد المنعم  10الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41222الوكيل لبيع زيوت السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

كفر الزيات --بملك// محمد سعيد عبد المقصود محمد  شارع همازين 3الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41224عصام شعبان الغمرى الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

مركز كفر الزيات بملك// شعبان الغمرى ابراهيم الديب --الـتأشير:   ، ابيار   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41201د ابو كرات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الغريب محمد محم -  63

شارع سليمان مع النحاس _ طنطا _ بملك / حسن عبدالمنعم البحيري 32الـتأشير:   ، عقار رقم   ---- 



 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

تم تعديل العنوان ,  24244214وفي تاريخ  41202احمد عبد الرحمن احمد ثيب القثامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

شارع عبد الرشيد الحمزاوى ) ابوبكر الصديق ( بملك// مجدى محمد احمد دهمان واشرف محمد محمد عمر  0وصف الـتأشير:   ، 

طنطا --وحلمى ابراهيم الغرباوى وورثه / محمد الغرباوى وورثه / محمود الغرباوى وورثه / الدسوقى الغرباوى    

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  39042محمد احمد حسن شعبان الفولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

كفر الزيات --الـتأشير:   ، شارع عرابى بملك// محمود حسين خليل ابو كريمه  - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41200محمود محمد محمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

 --- الـتأشير:   ، مسجد وصيف _ زفتي _ بملك /محمد محمد سيد احمد شاهين

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41224ابراهيم احمد ابراهيم حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

حمد جمعه بقامركز زفتى بملك// ا --الـتأشير:   ، شبرا ملس   - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41214هند مهدى عبد اللطيف الهيتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

بنفس العنوان --الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك بجعله بملك// محمد مهدى عبد اللطيف الهيتى    

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  39042فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد حسن شعبان الفولى ، تاجر  -  69

ن توزيع مواد ونشاطه / مخز -كفر الزيات  --الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه / شارع عرابى بملك// محمود حسين خليل ابو كريمه 

 -- غذائيه

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41221برقم     هادى كمال السيد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  70

طنطا -حاره مساكن سليمان كفر عصام بملك// محمد عبد القوى جمعه محسب  3الـتأشير:   ،    

تم تعديل  24244214وفي تاريخ  41209محمد ابراهيم عبد المقصود محمد ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

طنطا--شارع زنونه امام المقابر القرشى بملك// حماده ابراهيم عبد المقصود محمد ابو رواش  2ن , وصف الـتأشير:   ، العنوا   

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41202محمد موسى للمقاوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

 --- الـتأشير:   ، مسجد وصيف _ زفتي _ بملك / ايمان محمد عبدالوهاب شلبي

تم تعديل العنوان , وصف  42442142وفي تاريخ  41202محمد صابر محمد موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

 --- الـتأشير:   ، مسجد وصيف _ زفتي _ بملك / ايمان محمد عبدالوهاب شلبي

تم تعديل العنوان ,  24244214وفي تاريخ  41204محمود جالل محمود عبد السالم حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

بملك// جالل محمود عبد السالم مركز كفر الزيات --وصف الـتأشير:   ، دقرن   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41204فوزي عبدالخالق يوسف البيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

 --- الـتأشير:   ، سنباط _ زفتي _ بملك /عبدالمجيد مصطفي يوسف البيه

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41223بق قيده برقم    شديد عبد الرحمن شديد سيف ، تاجر فرد ،  س -  76

مركز زفتى بملك// عبد الرحمن شديد ابراهيم سيف --الـتأشير:   ، مسجد وصيف   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  1401السيد عبد الباسط حسين الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

بنفس العنوان --تأشير:   ، تعديل اسم المالك بجعله بملك // محمود محمد السحلى الـ  - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244214وفي تاريخ  41221ابراهيم شفيق عبد العزيز داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

زفتى --ه السبع بملك// متولى سمير متولى ناصف طريق زفتى برك -الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / دمنهور الوحش    

تم تعديل العنوان ,  24244214وفي تاريخ  41203احمد عبد الله خير الله ابو االسعاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

مركز السنطه بملك// محمد عمرو محمد احمد العقاد --وصف الـتأشير:   ، المنشاه الجديده   -- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  4002اده الدسوقى طلبه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حم -  80

مركز زفتى بملك// سومه على عبد الهادى --الـتأشير:   ، كفر ميت الحارون   - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244211يخ وفي تار 41229انتصار اسماعيل شديد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

بملك //احمد محمد خطاب --طنطا  -الـتأشير:   ، شارع على بك الكبير مع سعيد   

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  33201محمود على محمد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

ونشاطه /  --ه مركز كفر الزيات بملك// عالء الدين جالل الدين عبد الل --حيه / ابيج وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بنا

 -- مخزن اطارات وكاوتش

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  4003محمد ماهر ابراهيم علي داوود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

القبلي غرب المحطه _زفتي _بملك/ علي محمد ماهر ابراهيم علي داودالـتأشير:   ، شارع ابو داود من شارع الجيش  --- 

تم  24244211وفي تاريخ  10229ثالجه الصباغ لحفظ الخضروات والحاصالت الزراعيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

حمد الصباغمركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم م --تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الشين   -- 

تم  24244211وفي تاريخ  10229ثالجه الصباغ لحفظ الخضروات والحاصالت الزراعيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

 --باغ مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم الص --تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه // الشين 

صديرونشاطه / استيراد وت  -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  10229احمد عبد الرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم محمد الصباغ --وصف الـتأشير:   ، الشين   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  10229ه برقم    احمد عبد الرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  87

تيراد ونشاطه / اس --مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم الصباغ  --وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه // الشين 

 -- وتصدير

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  41220السيد اشرف السيد السمالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

بملك // محمد عبدالفتاح عيسى --طنطا  -الـتأشير:   ، شارع حسن رضوان برج اللؤلؤه   

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  41220نهال حسن يوسف شهبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

طنطا _ بملك /فوزيه ابو الفتوح عبد النبي فرجشارع المتوكل _  20الـتأشير:   ، عقار رقم   --- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  41220عمرو محمود عبد الفتاح حسن الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

مركز كفر الزيات بملك// تامر محمود الشاذلى --وصف الـتأشير:   ، الدلجمون   - 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  24244211وفي تاريخ  41222حالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابو العطا للر -  91

مركز زفتى بملك// ايهاب السيد ابراهيم محمد على ابو العطا --شرشابه   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقي طلبه عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

ه / معرض لبيع ونشاط --مركز زفتى بملك// سومه على عبد الهادى  --الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / كفر ميت الحارون 

 -- الكاوتش

نوان , وصف تم تعديل الع 24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقي طلبه عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

ه / مخزن ونشاط --مركز زفتى بملك// سومه على عبد الهادى  --الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / كفر ميت الحارون 

 -- لتخزين الكاوتش

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقي طلبه عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

زن لتخزين ونشاطه / مخ --مركز زفتى بملك// سومه على عبد الهادى  --الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / مسجد وصيف 

 -- الكاوتش



 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

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  41294مها محمد عبدالعزيز الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

بملك // محمد عبدالعزيز محمد الجمل --مركز كفر الزيات  -ون الـتأشير:   ، الدلجم  

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  29244ابراهيم طلعت عبد المنعم وفا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

منعم عبد السالم وفامركز كفر الزيات بملك// طلعت عبد ال --الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفر الشيخ على   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  24000هدير حامد احمد شبشوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك // محمد رجب عبدالرحمن عبدالرازق

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  33201قم    محمود على محمد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  98

مركز كفر الزيات بملك// عالء الدين جالل الدين عبد الله --وصف الـتأشير:   ، ابيج   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  41224سالمه لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

بملك // عاطف عبدالقادر سالمه --طنطا  -شارع النادى  11ـتأشير:   ، عقار رقم وصف ال  

تم تعديل  24244211وفي تاريخ  41222محمود احمد محمد محمد العيسوى عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

مرسى هجرس مركز كفر الزيات بملك// ميرفت مصطفى --العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  41221عبد الله محمد احمد عبد الله رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

مركز كفر الزيات بملك// محمد احمد عبد الله رضوان -وصف الـتأشير:   ، الدلجمون   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  10229احمد عبد الرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم محمد الصباغ --وصف الـتأشير:   ، الشين   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  10229    احمد عبد الرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  103

تيراد ونشاطه / اس --مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم الصباغ  --وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / الشين 

 -- وتصدير

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  41220محمد فتحى محمود الحبال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

بملك // مرفت على احمد الحبال--مركز كفر الزيات  -الـتأشير:   ، قسطا   

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقى طلبه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

لى عبد الهادىمركز زفتى بملك// سومه ع --وصف الـتأشير:   ، مسجد وصيف   - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  41223فتوح فتوح فتوح حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

بملك // امينه سيد عيد--مركز زفتى  -الـتأشير:   ، كفر شماره   

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  24122محمد عبد اللطيف على على الملوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

كفر الزيات --وصف الـتأشير:   ، شارع الجيش بجوار مسجد الحصاوى بملك// احمد ابراهيم ابراهيم محمد    

تم تعديل العنوان  24244211وفي تاريخ  41222ممدوح الشحات محمد عبدالبارى صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

بملك // عمر وهبه السيد الشوربجى--زفتى  -لـتأشير:   ، شارع الشوربجى , وصف ا  

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقى طلبه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

مركز زفتى بملك// سومه على عبد الهادى --وصف الـتأشير:   ، كفر ميت الحارون   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  32242اشرف محمود احمد ابو المجد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

اد غذائيه ونشاطه تجارة مو -بملك // ابراهيم السيد محمد المشد  --مركز طنطا-وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه خرسيت 

 بالجمله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  41224عد عبد القادر سعدون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هيثم محمد س -  111

طنطا--شارع حسن رضوان بملك/ على على حسن حجازى  22وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  44211242وفي تاريخ  41229محمد ابراهيم سعيد الزعفرانى العيسوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

زفتى --, وصف الـتأشير:   ، دندش بجوار فندق السالم بملك// اسامه حامد الششتاوى    

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  32242اشرف محمود احمد ابو المجد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

بملك // ابراهيم السيد محمد المشد --مركز طنطا  -وصف الـتأشير:   ، خرسيت   

تم تعديل  24244211وفي تاريخ  41222اسماعيل عبدالعزيز السيد احمد سراج الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

بملك // محمد عبدالعزيز السيد سراج الدين--مركز زفتى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر ميت الحارون   

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  10229بدالرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد ع -  115

ونشاطه /  - مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم محمد الصباغ --وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / الشين 

  -- ثالجه لحفظ الخضروات والحاصالت الزراعيه

تم تعديل العنوان ,  24244211وفي تاريخ  10229احمد عبدالرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

ونشاطه /  - مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم محمد الصباغ --وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / الشين 

 -- مخزن لتجاره اضافات االعالف

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  10229الصباغ لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

اطه / ثالجه ونش -مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم محمد الصباغ  --الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / الشين 

ت الزراعيهلحفظ الخضروات والحاصال  --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  10229الصباغ لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

اطه / مخزن ونش -مركز قطور بملك// عبد الرحمن ابراهيم محمد الصباغ  --الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / الشين 

ت االعالفلتجاره اضافا  -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244211وفي تاريخ  1210بسيونى ابراهيم الشوارب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

بنفس العنوان --الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// بسيونى ابراهيم بسيونى الشوارب   - 

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41299،  سبق قيده برقم     جهاد احمد عبد القادر عبد العال ، تاجر فرد -  120

طنطا --وصف الـتأشير:   ، شارع موسى مبارك السلخانه القديمه بملك / هبه فراج ابراهيم عبد الحليم سالم    

تم تعديل  21224244وفي تاريخ  41290اميره مصطفى احمد مصطفى المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

احمد  مركز كفر الزيات بملك// مصطفى --شارع المعهد الدينى الشيخ عبد الرؤف  --العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون 

  -- مصطفى المنشاوى

ير: تم تعديل العنوان , وصف الـتأش 24244212وفي تاريخ  41293سالم سيد سالم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

طنطا --شارع بطرس ناحيه جرجس نعمان بملك// اشرف عبد البديع محمود الملوانى 22،      

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41294حسام محمد عبد الوهاب جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

طنطا --محمد محمد ابراهيم  شارع الهمشرى من حسن عفيفى بملك// حسين 30وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  20220شعبان شعبان محمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

مركز سمنود بملك// رضا عبد اللطيف المرسى شريف --الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / الناصريه   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41292ى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    طه محى الدين عل -  125

طنطا --الـتأشير:   ، شارع حلقه القطن القديمه امام شارع السباعى بملك // عواطف على حسن شندى    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  24244212ي تاريخ وف 41941عاطف عبد القادر عاطف الغباتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

مركز زفتى بملك// صبرى السيد النجار --وصف الـتأشير:   ، سنباط   --  

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41944حامد محمد حامد عبد العزيز شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

طنطا --حاره عبد الحميد عبد الله بملك// طارق احمد عطيه غنيم  شارع الحكمه 1وصف الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

بسيون --وصف الـتأشير:   ، شارع الكنيسه بملك// سعد محمد الخطيب   

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  10020الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عنتر سعد محمد قطب -  129

بيع سيارات بسيون / ونشاطه / معرض --وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / شارع الكنيسه بملك// فتحيه يوسف ماضى   

-- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41292ابراهيم فتحى محمد القبانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

طنطا --شارع النحاس مع شارع الشوربجى بملك// حمدى حلمى مصطفى الجندى  22الـتأشير:   ،    

تم تعديل  24244212وفي تاريخ  39022سبق قيده برقم    ايمان جابر سيد احمد البسيونى البسيونى ، تاجر فرد ،   -  131

القطب احمد ابو  مركز كفر الزيات بملك // شعبان --العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / كفر النصاريه 

ونشاطه / تجاره قطع غيار سيارات --حمره   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41291،  سبق قيده برقم    متولى محمود صالح الحسينى ، تاجر فرد  -  132

زفتى--الـتأشير:   ، كوبرى العشره بملك// محمود صالح الحسينى جمال الدين    

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41290حاتم محمد السد محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

مركز كفر الزيات بملك/ السيد شعبان محمد السيد االدهم --قصر نصر الدين  -ير:   ، عزبه االدهم الـتأش  --  

تم تعديل  24244212وفي تاريخ  39022ايمان جابر سيد احمد البسيونى البسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

ر الزيات بملك// شعبان القطب احمد ابو حمرهمركز كف --العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر النصاريه   -- 

تم تعديل  24244212وفي تاريخ  39022ايمان جابر سيد احمد البسيونى البسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

فتح احمد ابو المركز كفر الزيات بملك// حميده محمد  --العنوان , وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه // كفر النصاريه 

ونشاطه / تجاره االعالف ومستلزمات الدواجن --زعريات   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41291اشرف صبحى لبيب ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

طنطا --شارع حسن رضوان بملك// عبد المسيح يوسف غبريال  09الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  30424اسماء سمير على محمد العجان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

اسيوط /  --بملك// ورثه المرحوم / خير الله محمد  -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / شارع الجالء ابو تيج 

 -- ونشاطه / صاله العاب رياضيه

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

بسيون --وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / شارع الكنيسه بملك// سعد محمد الخطيب    

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  10020 عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  139

طه / معرض بيع بسيون / ونشا --وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / شارع الكنيسه بملك// فتحيه الصاوى يوسف ماضى 

 -- سيارات

م تعديل العنوان , ت 24244212وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

مركز بسيون بملك// ابراهيم محمد قطب --وصف الـتأشير:   ، كفر جعفر   -- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  4022ايمن علي علي ابوالعطا شادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

بنفس العنوان --الرحيم سليم  الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// فتحى السيد احمد عبد  -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41942محمود محمد محمود الزينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

طنطا --شارع الويشى خلف صيدناوى  بملك// اشرف محمد يسرى محمد لطفى  10الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  41942مرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود فتحى محمود ابراهيم -  143

كفر الزيات --وصف الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول بملك// محمد امين حسين ابو هانى    

تعديل العنوان , تم  24244213وفي تاريخ  2404هيثم رمضان محمد احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

اول طنطا --وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع الشيخ متولى الشعراوى برج االطباء بملك// وليد شعبان حسن    

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41942مسعد عوض محمد البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

مركز زفتى بملك// محاسن حامد احمد زغيب --الجزيره الـتأشير:   ، كفر   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41912سامى السعيد عطيه على القط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

مركز زفتى بملك// وليد فريد عبد المطلب الجوهرى --الـتأشير:   ، دهتوره   --  

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  10020مد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عنتر سعد مح -  147

جاره موبلياتونشاطه / ت -مركز بسيون بملك// حاتم مرسى زياده  --وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / كفر جعفر   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  41943،  سبق قيده برقم    بيومى جوده احمد حسين عبد الله ، تاجر فرد  -  148

زفتى --الصواف بملك// اميره محمد جمعه حجازى  -وصف الـتأشير:   ، شارع محمد الغرابلى    

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  33421تامر حسن محمد على صادومه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

طنطا--صف الـتأشير:   ، اول طريق شوبر بملك// سعاد عبد الباقى علوان عبد الله و   

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41944احمد فاروق لطفى جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

وكوك مركز زفتى بملك// احمد عبد التواب السعيد محمد --الـتأشير:   ، كفر السحميه   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  20002احمد زكى مرشدى زكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

مركز السنطه بملك// زكى مرشدى زكى عالم --الـتأشير:   ، اول طريق بلوس الهوى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  20002احمد زكى مرشدى زكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

اطه / السنطه / ونش --الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه عزبه عالم بجوار الشهر العقارى بملك// زكى المرشدى زكى عالم 

 -- استيراد وتصدير

تم تعديل  24244213وفي تاريخ  14191ابراهيم عبد العليم محمد محمود عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

عليم محمد مركز كفر الزيات بملك// ثناء ابراهيم محمود عيد واسالم ووداد عبد ال --العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر الشوربجى 

 -- محمود عبد اللطيف

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

مركز بسيون بملك// حاتم مرسى زياده --وصف الـتأشير:   ، كفر جعفر   --  

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

بىمركز بسوين بملك//فريال مجاهد شل --وصف الـتأشير:   ، كفر جعفر   --  

تم تعديل العنوان ,  24244213وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

ه / تجاره مراتب ونشاط --مركز بسيون بملك// فريال مجاهد شلبى  --وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / كفر جعفر 

 -- ومفروشات بالجمله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  20002احمد زكى مرشدى زكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

اطه / ونش --مركز السنطه بملك// زكى مرشدى زكى عالم  --الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / اول طريق بلوس 

 -- انتاج وتجاره تقاوى وحاصالت زراعيه

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41110مد صبحى محمد جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اح -  158

مركز كفر الزيات ملك// سمير صبرى ابراهيم سنبل --الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شبرا ريس   -- 
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لزياتكفر ا -الطريق السريع بجوار قاعه السريا بملك// بهيه عبد المجيد مسعود  --العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون    

تم تعديل العنوان , وصف  24244213تاريخ  وفي 41914حسين محمد على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

مركز كفر الزيات بملك/ محمد عبد الحكيم على عامر --الـتأشير:   ، كفر شماخ   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41940مصطفى السيد اسماعيل بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

فتى بملك/ غاده محمد عبد الحميد على عيدمركز ز -الـتأشير:   ، كفر ششتا   - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244213وفي تاريخ  41949محمد عبد الله محمد السيد بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

طنطا--الجالء بملك// محمد مرسى عبد العظيم الصفطى  -شارع الشهيد محمد سامى  4الـتأشير:   ،    
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شاطه / مخزن ون --بملك// سعاد عبد الباقى علوان عبد الله  -وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / اول طريق شوبر 
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تم تعديل العنوان , وصف  24244210وفي تاريخ  41914ن محمد عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عصمت سليما -  165

بملك // عبدالباسط هاشم السيد الصياد --طنطا  -شارع طيبه متفرع من شارع السلطان مراد 3الـتأشير:   ،   
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زفتى --عزبه المصرى بملك// حمدى محمود عبد الفتاح مطر  -شارع رياض  2, وصف الـتأشير:   ، عقار رقم    

وفي تاريخ  41920سبق قيده برقم      مكتب الشوربجي لالستيراد والتصدير المحاصيل الزراعيه والتقاوي ، تاجر فرد ، -  182
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تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41932جاكلين سوريال جيمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

لسيد قطب من حسن رضوان _ طنطا _ بملك /وليد فتحي عبدالجوادشارع ا19الـتأشير:   ،   ---- 

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41932وائل عبد الستار احمد ابراهيم الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184
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تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41921سميره حامد رضوان عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

منطقه االستاد بملك//  -شارع السالم من رياض غرابه خلف المقاولون العرب  20الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / عقار رقم 

طنطا --د سليم ورثه صبرى محم   

تم تعديل  24244212وفي تاريخ  41930نوره عبد الهادى عبد الحميد محمد ابو عيون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186
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االستيراد  ونشاطه -بملك // احمد محمد الجعلى  --اول المحله الكبرى  -الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / اش الخديوى توفيق 

وتصدير شاشات ليد 0من المجموعه  30والفقره  19فيما عدا المجموعه   
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شارع ابو بكر الصديق _ كفر الزيات _ بملك /محمود محمد محمد سليمان 30وصف الـتأشير:   ، عقار رقم   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41929احمد جمال كمال الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

 --- الـتأشير:   ، شبرا ملس _ زفتي _ بملك /عادل احمد احمد حماد

تم تعديل  24244212وفي تاريخ  33093عالء الدين الششتاوى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

بجعل بملك / خالد شعبان ابراهيم بنفس العنوانالعنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك   --- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41933اميره باشا لبيب سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

بملك // فتوح محمد عطيه خالف --مركز زفتى  -الـتأشير:   ، حنون   

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  12042فرد ،  سبق قيده برقم     حسام حسن اسماعيل حسين ، تاجر -  194

يه بملك// صبح -ابو المطامير  -النوباريه  -المنطقه الصناعيه االولى  29الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / القطعه رقم 

ونشاطه / فرز وتعبئه حاصالت زراعيه --احمد حسن الشاذلى   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41934عبد السالم محمد عبد السالم وهيبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

طنطا -شارع محمد الشامى من شارع كفر عصام بملك// وجيه محمد السطوحى  42وصف الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41930رد ،  سبق قيده برقم    حازم عبد العزيز جابر عبد الغنى ، تاجر ف -  196

طنطا --وصف الـتأشير:   ، شارع البحر برج نيو اليف بملك// مسعد محمد محمد البهى    

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41922عادل جمعه احمد كشك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

شير:   ، ابيار _ كفر الزيات _ بملك / مصطفي علي مصطفي كشكالـتأ  ---- 
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مى حامد البسطويسىبملك // الما احمد حل --طنطا  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع هدايه مع شارع طه الحكيم   

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  29439السيد قطب سالمه محمد الشال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

رقطو --شارع الجيش بملك// محمد وطارق ومحمود عبد الفتاح على نجم  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج نجم    
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بملك // اسالم عبدالخالق محمد خليفه --مركز السنطه  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد   

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41900زينب عبدالحي محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203
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م بملك // نبيل احمد نصر الدين ابراهي--طنطا -شارع الشيخ الشعراوى المعهد الدينى سابقا  19العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

 الشرقاوى

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  31000منال عادل احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  209

 --- الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع احمد الهرميل _ محلة مرحوم _طنطا_ بملك /احمد محمد حسن رقيه

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  24244212وفي تاريخ  41942العناني للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

  --- عمارة هال شارع الحلقة _ زفتي _ بملك/ طارق نصر هال

تم تعديل العنوان ,  24244212خ وفي تاري 41903عبدالله عبدالرءوف احمد حزين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

 ---- وصف الـتأشير:   ، قسطا _ كفر الزيات _ بملك / اسماعيل عبدالرءوف احمد حزين

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41904سعاد صبري عبدالباقي عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  212

بملك /هاني حامد عبده هاشم - زفتي -وصف الـتأشير:   ، كفر الجنيدي   --- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  0042بيومى متولى بيومى شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

بملك // بيومى متولى بيومى شرف-طنطا  -شارع على اللمعى من الكورنيش  40الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله   

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  41940انى سمير السيد برجاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هشام ه -  214

بملك // هانى سمير السيد برجاس--طنطا  -شارع حسن رضوان 12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  24244212 وفي تاريخ 41940عالء السعيد نور عبدالمطلب االسود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

بملك// محمد ابراهيم عبدالرحمن--مركز زفتى  -وصف الـتأشير:   ، كفر حانوت   

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41944صيدليه د/ رامى مختار محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

يه محمد بملك // طارق عط--طنطا  -ع شارع ابراهيم الدسوقى مع شارع فرحات الـتأشير:   ، خلف مصنع الزيوت والصابون تقاط

 عبيد

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  41902امل ابراهيم محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

بملك // شعبان محمد فتح الله--مركز كفر الزيات  -الدلجمون  -الـتأشير:   ، شارع االمين   

تم تعديل العنوان , وصف  24244212وفي تاريخ  42419ساميه  امين بباوي بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

عمارة العجيزي سكه صناديد _ طنطا _ بملك /عوني فاهيم جيد نخله 2الـتأشير:   ،   --- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  31203حسام عماد عبد الله محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

مركز كفر الزيات بملك// عبد العزيز السيد بدير --ج وصف الـتأشير:   ، ابي  -- 
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تم تعديل  24244219وفي تاريخ  41909امال حسين محمد محمد مرسى ابو رياح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

طنطا -العنوان , وصف الـتأشير:   ، المدينه المنوره بملك// طارق رجب ابو زيد فايد وامال حسين محمد    

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  41902ناجى السعيد السيد الصيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

طنطا --الـتأشير:   ، شارع الخان عطفه الشيتى بملك// امينه على عزام    

تم تعديل العنوان , وصف  42442192وفي تاريخ  41904الصباغ لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

مركز كفر الزيات بملك// احمد صالح احمد الصباغ --الـتأشير:   ، قصر بغداد   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  41909السيد علي محمود المسدي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

بملك /سعد عبد الحميد سعد الجدي -زفتي  -اود كفر عنان شارع مسجد ابو د 1الـتأشير:   ، عقار رقم   --- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  41902معال عاطف معال محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

مركز زفتى بملك// عزيزه عبد الحميد عبد الحميد ليله --الـتأشير:   ، كفر عبد الرحمن   -- 

تم تعديل  24244219وفي تاريخ  41921منار مجدي عبدالفتاح محمد معروف عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

 -- العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش الكورنيش طريق المرشحه _ طنطا _ بملك /محمود عبدالله مصطفي شلبي

تم تعديل العنوان  24244219وفي تاريخ  41904برقم     عواطف جمال عاطف حمد الشيخ عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  226

مركز كفر الزيات بملك// احمد ربيع محمد صالح --, وصف الـتأشير:   ، كفر حشاد   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  31203حسام لتجارة الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

مركز كفر الزيات بملك// عبد العزيز السيد بدير --لعنوان بجعله / ابيج الـتأشير:   ، تعديل ا  -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  31203حسام لتجارة الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

مخزن لتجاره وبيع  ونشاطه / --زيز السيد بدير مركز كفر الزيات بملك// عبد الع --الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / ابيج 

 -- االطارات وتجاره الكاوتش

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  41902صفاء سعد عبدالمنعم عطيه داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  229

 --- وصف الـتأشير:   ، كفر الجنيدي _ زفتي _ بملك /صالح عبدالعزيز ابراهيم خطاب

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  41900هاشم سعيد هاشم المغربى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

مركز كفر الزيات بملك // يحيى سعيد هاشم المغربى --الـتأشير:   ، دلبشان   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  34192محمد عبد الرازق محمد كيالني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

بملك / احمد عبدالرازق محمد كيالني -طنطا  -شارع ميدان اسكندريه 1وصف الـتأشير:   ،   --- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  41429زينب السيد احمد الحسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  232

الملك بجعله بملك الطالب  / زينب السيد احمد الحسنين  _بنفس العنوانالـتأشير:   ، تعديل   ----- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  41902محمد سالمه محمد سالمه السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

ابراهيممركز زفتى بملك// اعتماد عبد الرازق مرسى  --وصف الـتأشير:   ، دمنهور الوحش   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  41902محمد عبد الواحد خليل ابراهيم البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

مركز كفر الزيات بملك// محمد احمد احمد الشيخ --وصف الـتأشير:   ، قليب ابيار   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  41922رد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد محمد عبدالباقي البديوي ، تاجر ف -  235

 ---وصف الـتأشير:   ، كفر يعقوب _ كفر الزيات _ بملك /محمد محمد عبدالباقي البديوي

ن , تم تعديل العنوا 24244219وفي تاريخ  41902احمد محمد ايهاب على السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

طنطا--وصف الـتأشير:   ، شارع عبد الفتاح المولد ) مصنع الكاوتش ( بملك// رقيه على احمد قرمان    
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تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  12430زكريا عثمان عمرو بدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  237

له الكبرىالمح --بملك// محمد محمد توفيق البدرى  -خليل من شارع محب  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع عبد المنعم  - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244219وفي تاريخ  41900خالد ابراهيم محمد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  238

طنطا --بملك// عبد الرازق حسن الطيبى  -شارع صبرى  39الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  41924د احمد السيد عبد الله الرخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمو -  239

زفتى --وصف الـتأشير:   ، شارع السيد كشك بملك// احمد ابراهيم ابو زهره    

تم تعديل العنوان ,  24244219تاريخ وفي  33302احمد محمد الكيالنى عبد القادر نعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

بنفس العنوان --وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// سميره عبد العزيز محمود محمد نعيم   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  2242شريف عبدالاله عبدالله على عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

بنفس العنوان --، تعديل اسم المالك بجعله بملك// اسماعيل محمد يونس قمبر  وصف الـتأشير:    -- 

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  41903يحيى عبد العظيم الشناوى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  242

مركز زفتى بملك// عبد العظيم الشناوى عبده --وصف الـتأشير:   ، كفر نواى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244223وفي تاريخ  41924السباعى لتجاره حدايد الخرده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

طنطا --الـتأشير:   ، شارع حلقه القطن بملك// محمود على منصور السباعى    

تم تعديل العنوان , وصف  24244223وفي تاريخ  41920طارق محمود رشاد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

طنطا --الـتأشير:   ، اول شارع الكورنيش بملك// محمود عبد الله السيد    

تم تعديل العنوان , وصف  24244223وفي تاريخ  41922نعيمه ابراهيم كامل حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

ز كفر الزيات بملك// احمد محفوظ محمد عطامرك --الـتأشير:   ، منشاه الكردى   --  

تم تعديل العنوان , وصف  24244223وفي تاريخ  41923المشد لتجاره االلكترونيات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

طنطا --ناصيه عبد الحليم بملك// سامح حسن على محمد المشد  -شارع سعد الدين  121الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  24244223وفي تاريخ  41921خالد بالل شحاته ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  247

طنطا --شارع الحلو بملك// بالل شحاته محمد ابو زيد  0الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22324244وفي تاريخ  0391بدير عادل بدير المنسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

المحله  - الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع دمرو بملك// محمود السعيد محمد شرف

 -- الكبرى

وصف تم تعديل العنوان ,  24244223وفي تاريخ  41922فيصل فتحى محمد موافى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

زفتى --الـتأشير:   ، شارع البسيونى بجوار موقف طنطا بملك// سمير عبد الحميد محمد قشطه    

تم تعديل العنوان ,  24244223وفي تاريخ  41929والء حسن عبد الجيد حسن ليله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

لجيد حسن ليلهمركز زفتى بملك// حسن عبد ا --وصف الـتأشير:   ، كفر عنان   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244223وفي تاريخ  41922محمد كامل عبد الناجى الحنفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

طنطا--شارع محمد فريد بملك// يسرى زكريا الدسوقى محمد  01وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  24244223وفي تاريخ  41924برقم    محمد جمال على جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  252

مركز زفتى  بملك// احمد محمد ابراهيم ابو حسن --الغريب -شارع الوحده  1الـتأشير:   ، عقار رقم   --  

لعنوان , تم تعديل ا 24244223وفي تاريخ  41922محمد عبد الفتاح محمد على عطيوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

مركز كفر الزيات بملك// عادل عطيه الصاوى الصعيدى --وصف الـتأشير:   ، شبرا ريس   -- 
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تم تعديل  24244223وفي تاريخ  41920صيدليه د/ هبه على محمد على ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

ات بملك// ورثه / محمد السيد ابو العالمركز كفر الزي --العنوان , وصف الـتأشير:   ، منشاه الكردى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  41991اميمه محمد ابراهيم حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  255

مركز زفتى بملك// رمضان على صالح عبد الحميد --الـتأشير:   ، كفر الجنيدى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  41924مل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد كامل عبد اللطيف كا -  256

مركز زفتى بملك// عمر عبد ربه محمد احمد الصعيدى --الـتأشير:   ، كفر سنباط   -- 

العنوان , وصف  تم تعديل 24244224وفي تاريخ  41922خالد غريب السيد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  257

طنطا --العجيزى بملك// محمد عبد المنعم عبوده  -شارع حسن شحاته  2الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان ,  24244224وفي تاريخ  39142احمد السباعى عبد الوهاب هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

لك// خالد نجيب عبد الوهاب هندىمركز زفتى بم --وصف الـتأشير:   ، الضبابشه   -- 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  24244224وفي تاريخ  34191زيان للمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

فيما  حالتونشاطه / مكتب ر --مركز كفر الزيات بملك// رياض عبد العظيم يحى  --افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / الدلجمون 

 -- عدا اعمال السياحه

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  34191على حسنى على سليمان زيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  260

اطه / مكتب ونش --مركز كفر الزيات بملك// رياض عبد العظيم يحى  --الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / الدلجمون 

الت فيما عدا اعمال السياحهرح  -- 

تم تعديل العنوان ,  24244224وفي تاريخ  39042محمد احمد حسن شعبان الفولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

كفر  -- وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / شارع احمد شوقى متفرع من عرابى بملك// محمود حسين خليل ابو كريمه

  الزيات

تم تعديل العنوان ,  24244224وفي تاريخ  41920عزيزه عبد الحميد عثمان عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  262

مركز كفر الزيات بملك// عبد البر عثمان عبد الحميد طه --وصف الـتأشير:   ، بنوفر   -- 

تم تعديل العنوان  24244224وفي تاريخ  41993سبق قيده برقم    محمود محمد عبده عبد الفتاح الشيشينى ، تاجر فرد ،   -  263

طنطا --, وصف الـتأشير:   ، شارع ترعه الشباب امام مسجد التوبه بملك// عطيه محمد عطيه شبل    

 تم تعديل العنوان , وصف 24244224وفي تاريخ  34001زينب سمير حسن سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

بنفس العنوان --الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// عبد الله عبد الله رزق    

تم تعديل العنوان ,  24244224وفي تاريخ  31444احمد الخطابى شعبان الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  265

ىمركز طنطا بملك// الخطابى شعبان على الشيشين --شارع نادى شونى الرياضى  1وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله /   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244224وفي تاريخ  41920ابراهيم سعيد محمود على نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

ياتكفر الز --وصف الـتأشير:   ، شارع محمد فريد متفرع من شارع سعد زغلول بملك// عبد الله محمد عالم هاشم البديوى    

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  34191على حسنى على سليمان زيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  267

مركز كفر الزيات بملك// رياض عبد العزيزيحى --الـتأشير:   ، الدلجمون   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  34191 على حسنى على سليمان زيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  268

ه / مكتب ونشاط --مركز كفر الزيات بملك // محمد حسنى على سليمان زيان  --الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / الدلجمون 

 -- مقاوالت

تم تعديل العنوان , وصف  24242442وفي تاريخ  20424هبه كرم فتحى السحيتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

بنفس العنوان --الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// عمرو كرم فتحى السحيتى   --  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  41929محمد ابراهيم فتوح ربيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  270

طنطا --اد سعد الدين بملك// حسام السيد عبد العال شارع سليمان احمد من امتد 3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  24244224وفي تاريخ  41994السيده صالح ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  271

طنطا--سيجر بملك// عبد النبى احمد حسن الشاطر  -شارع الترعه العريضه  14الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان ,  24244224وفي تاريخ  39142احمد السباعى عبد الوهاب هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

ونشاطه /  --مركز زفتى بملك// خالد نجيب عبد الوهاب هندى  --وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحيه / الضبابشه 

بهمزرعه لتربيه وبيع المواشى تسمين وحال  --  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  24244224وفي تاريخ  39142مزرعه هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

بيه وبيع ونشاطه / مزرعه لتر --مركز زفتى بملك// خالد نجيب عبد الوهاب هندى  --افتتاح فرع للنشاط بناحيه / الضبابشه 

  -- المواشى تسمين وحالبه

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  12422محمود ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

والتصدير  0من المجموعه  30والفقره  19وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه االستيراد فيما عدا المجموعه 

بملك/ سعاد ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم--بسيون -يوليو  23ع بناحيه شار -والتوريدات العموميه   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42442محمد جمعه رجب عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

بملك // جمعه رجب ابراهيم عامر--مركز كفر الزيات  -الـتأشير:   ، بنوفر   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  41990هدير عبدالعزيزابراهيم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

بملك // نجاح عبدالحميد النويهى عالم --مركز زفتى  -وصف الـتأشير:   ، كفر نواى   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  24444عمرو رمضان عبدالخالق شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

 ---- وصف الـتأشير:   ، شارع االشرف امتداد شارع محب برج زياد _ طنطا _ بملك/ ياسر محمود احمد النادي

 تم تعديل العنوان , 24244220وفي تاريخ  41992السيد عبدالسالم عبدالفتاح الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  278

بملك // فاطمه عبدالكريم عبدالسالم مفتاح--كفر الزيات  -وصف الـتأشير:   ، عزبه يحى الطريق السريع   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   24244220وفي تاريخ  41999طه سعيد السيد عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  279

بملك /احمد فتحي احمد محمد -كفر الزيات -، شارع الوحده البيطريه _ ابيار    ---- 

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  41992محمد محمود عبدالقوى محمد زينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

بملك // عالء محمود عبدالقوى محمد زينه--كفر الزيات  -وصف الـتأشير:   ، الجبانه البحرى   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  21232جار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فتحى مكى رمضان الن -  281

بملك // --طنطا  -بناحيه اول طريق شوبر  --الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه تجارة ادوات كهربائيه ومفروشات 

 فتحى مكى رمضان النجار

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  21232د ،  سبق قيده برقم    فتحى مكى رمضان النجار ، تاجر فر -  282

بملك // فتحى مكى رمضان النجار--طنطا  -الـتأشير:   ، اول طريق شوبر   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  21232فتحى مكى رمضان النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

 -بناحيه قطور البلد - 0من المجموعه  30والفقر  19، له محل رئيسى اخر ونشاطه استيراد وتصدير ما عدا المجموعه  الـتأشير:  

بملك // نشات عبدالعزيز يونس الشحات--م قطور   

نوان , تم تعديل الع 24244220وفي تاريخ  12422محمود ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  284

بملك // سعاد ربيع عبدالمطلب--بسيون  -يوليو  23وصف الـتأشير:   ، شارع   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  12422محمود ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

بملك // سعاد  --بسيون  -خلف صيدناوى  30احيه بن -وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر ونشاطه تقطيع اكياس بالستيك 

 ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  41990احمد عبدالهادى عبدالمنعم خالف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  286

ى عبدالمنعم خالفبملك // محمد عبدالهاد -طنطا --العجيزى  -ش احمد عبدالله 20وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42442احمد جاد المولى حافظ على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  287

بملك // زينب جاد المولى حافظ--طنطا  -شارع الجالء 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  44342محمد احمد محمود العرجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  288

بملك // احمد مصطفى عبدالقادر احمد مسعد--طنطا  -العجيزى  -شارع شاكر 94الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42440فهيمه ابراهيم محمد ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

بملك // عبدالهادى عبدالهادى على مرسى --مركز كفر الزيات  -:   ، كفر القصار وصف الـتأشير  

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42440اليمانى عبدالهادى المتولى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  290

فتاح ربيعبملك // فاطمه عبدال--زفتى  -وصف الـتأشير:   ، خلف السكه الحديد   

تم تعديل  24244220وفي تاريخ  29229المحروق لخراطه المعادن واللحام بالكهرباء ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك // ليلى عبدالغنى الششتاوى

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42441  محمود محمد صالح غالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  292

بملك // كريمه عبدالسالم حواش ابو خشيم --مركز كفر الزيات  -الـتأشير:   ، مشله   

تم تعديل  24244220وفي تاريخ  41994ظريفه عبدالمنعم ابراهيم عبدالعزيز حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

تأشير:   ، كفر نواي _ زفتي _ بملك /محمود وهبه محمود صاجهالعنوان , وصف الـ  ---- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42444يوسف مفيد زكى عبدالمسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  294

بملك //سهير صبحى مسيحه--طنطا  -شارع  جمال عبدالناصر من المعاهده 3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  1401السيد عبد الباسط حسين الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  295

بملك // محمود محمد السحلى --المحله الكبرى  -شارع حسنى السقا 34الـتأشير:   ، تعدل الى عزبه ابودراع   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  0409سبق قيده برقم     خيريه عبدالعزيز السيد محمد ، تاجر فرد ،  -  296

بملك // عرفه محمد ابراهيم فايد --مركز قطور  -الـتأشير:   ، صرد   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  0409خيريه عبدالعزيز السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  297

 -وتصدير حاصالت زراعيه - 0من المجموعه  30والفقره 19ه محل رئيسى اخر ونشاطه استيراد ما عدا المجموعه الـتأشير:   ، ل

بملك // نعناعه سليمان المنشاوى --م قطور  -بناحيه صرد   

ان , تم تعديل العنو 24244220وفي تاريخ  19402مصطفى جابر ابراهيم البراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك بجعله ملك // على احمد النجار

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42411وجيه يني ميالد بقطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  299

 --- الـتأشير:   ، شارع ابو الفتوح _ طنطا_ بملك /وهبه فاروق مينا

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42413جابر رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد السيد -  300

بملك // حلمى السيد جابر رمضان--طنطا  -شارع ابو طاقه اخر سعيد 49الـتأشير:   ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  22024244وفي تاريخ  42449محمد صديق احمد عبدالله غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  301

بملك // هيثم يحيى احمد غطاس--مركز زفتى  -مسجد وصيف  -وصف الـتأشير:   ، جسر النيل   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42412مصطفى سيد العادلى جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  302

بملك // سيد العادلى جاد الرب --طنطا  -شارع عبدالعزيز الغول  32وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42419هشام منجى ابراهيم سليمان عينر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  303

بملك // هشام منجى ابراهيم سليمان عينر--مركز زفتى  -وصف الـتأشير:   ، ميت البز   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  39441هدى حمدى زكريا الشركسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  304

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله ملك // مركز شباب دماط

العنوان , وصف تم تعديل  24244220وفي تاريخ  23421وائل مصطفى هالل مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  305

بملك// وائل مصطفى هالل مرسى --طنطا ثانى  -شارع المصرى خلف مساكن البترول 3الـتأشير:   ، تعدل الى   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42414عبير ابراهيم على حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  306

بملك // ابراهيم السيد الوكيل--لزيات مركز كفر ا -الـتأشير:   ، قصر بغداد   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42412عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  307

بملك // ابراهيم عبدالسميع عبدالعال--طنطا  -حاره رمضان محمد من شارع طه الحكيم 23وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42420عبدالغنى قمر جمعه جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  308

بملك // احمد على ابراهيم فرجانى --طنطا -شارع ثروت  24الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42424    محمد عبدالفتاح لتجارة المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  309

بملك // عبدالفتاح سالم الشرقاوى --طنطا -وصف الـتأشير:   ، امتداد شارع البورصه بجوار شركه بيع المصنوعات   

وصف  تم تعديل العنوان , 24244220وفي تاريخ  42424منى فتحى محمد نجيب نور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  310

بملك //امانى عبدالحميد  عبدالحميد الجنجيهى --طنطا -ابراج الجامعه -الـتأشير:   ، شارع الجالء   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42410محمود السيد بدير جبر خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  311

ب بدير جبر خاطربملك // ايها--مركز زفتى  -الـتأشير:   ، سنباط   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  0409خيريه عبدالعزيز السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  312

حمد بملك // عرفه م--مركز قطور  -بناحيه صرد  --الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه معرض لتجارة السيارات 

 ابراهيم فايد

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42412احمد عبدالفتاح احمد محمد زلط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  313

بملك // رمضان مبروك عبدالرحمن سالمه --مركز كفر الزيات  -وصف الـتأشير:   ، قسطا   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42414ممدوح محمد عبدالجواد رحامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  314

بملك // فاطمه رجب محمد مصطفى--مركز زفتى  -وصف الـتأشير:   ، ميت الرخا   

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42410وفاء محمد عبدالحليم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  315

بملك // عبدالله عبدالحفيظ محمد الغباشى--لزيات مركز كفر ا -الـتأشير:   ، كفر ديما   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42421وفاء ايو اليزيد عبدالمجيد يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  316

بملك // حنان على محمد حنفى--طنطا  -وصف الـتأشير:   ، شارع صدقى مع طارق بن زياد   

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  42423احمد فتوح الحبيشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد رجب  -  317

هبملك // سامح عبدربه مرسى عبدرب --كفر الزيات  -وصف الـتأشير:   ، شارع الشهاوى امام مساكن الخدمات الصناعيه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244220وفي تاريخ  42442م    اسامه حنس كمال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  318

 --- الـتأشير:   ، شارع سعد زغلول مع ابو الفتوح _ طنطا _ بملك /سامح حنس كمال

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  31202سعيد احمد احمد خلف الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  319

يل الملك بجعله / زياد سمير ابراهيم جادالـتأشير:   ، تعد   

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  12422محمود ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  320

يون / ونشاطه / سب -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / شارع الفاتح بملك// سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم 

 -- تجاره عسل نحل

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  2091عبدالرحمن عبدالله توفيق عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  321

والتاشير بجعله اليـــــوجـــــد 2414/0/2فى  1013وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  2091ن عبدالله توفيق عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالرحم -  322

مركز طنطا بملك// احمد البدوى السيد -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / عزبه الملوانى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  2091  عبد البارى لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  323

والتاشير بجعله اليـــــوجـــــد 2414/0/2فى  1013الـتأشير:   ، الغاء الفرع المودع برقم   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  2091عبد البارى لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  324

مركز طنطا بملك// احمد البدوى السيد -ير:   ، تعديل العنوان بجعله / عزبه الملوانى الـتأش  -- 

تم تعديل العنوان  24244222وفي تاريخ  29149عبد الرؤف كامل عبد الرؤف الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  325

بنفس العنوان -بشى , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك / هانم سعيد الح  -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  42432عماد عزيز على موافى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  326

مركز زفتى بملك// خيريه خيرى عطيه البلكيمى --الـتأشير:   ، دمنهور الوحش   -  

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  2033ه برقم    كريم صالح عطا محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  327

ونشاطه /  -- بملك//  هانى سمير قمر الدوله -الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه شارع حسن عفيفى السلخانه القديمه 

 -- تجاره سيارات

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  1222م    محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  328

بسيون --وصف الـتأشير:   ، شارع الفاتح بملك// سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم   - 

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  1222محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  329

/  ونشاطه -بسيون -خلف صيدناوى بملك // سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم  30، له محل رئيسى بناحيه /   وصف الـتأشير: 

 -- تقطيع اكياس بالستيك

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  42429فاروق محمد حسين الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  330

مركز زفتى بملك// محمود فتحى مصطفى غانم --دهتوره  --ن كشك البحريه الـتأشير:   ، عزبه المعي  -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  22213جيهان حمزه محمد بهيج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  331

هيون بملك// فرج يونس شحاته ابو ملحمركز بس --كفر جعفر  -شارع الصاوى  0الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / عقار رقم   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  1344تامر محمد رمضان طنطاوي زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  332

نشاطه و --شارع تامر زهران بملك// فاطمه احمد عبد الله مصطفى سبول  1وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / 

 -- / تصليح اجزاء ميكانيكيه السيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  42422عمر السيد سعد ابو زينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  333

طنطا --حى الغفران بملك// طاهر عبد المنعم عبد العال ختعم  -الـتأشير:   ، شارع مسجد ختعم    

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  42422عبد الحميد عبد القادر شرف شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  334

مركز زفتى بملك// شكرى حامد حافظ مبارك -وصف الـتأشير:   ، كفر الديب   --  

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  1344تامر محمد رمضان طنطاوى زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  335

زفتى --وصف الـتأشير:   ، شارع تامر زهران بملك// فاطمه احمد عبد الله مصطفى سبول    

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  1344تامر محمد رمضان طنطاوى زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  336

 -عبد الله  يسى بناحيه / الكوبرى الجديد شارع ناصر زهران من كوبرى العشره بملك// فاطمه احمدوصف الـتأشير:   ، له محل رئ

ونشاطه / تجاره قطع غيار سيارات جديده واستيراد وتصدير --زفتى   -- 

, وصف  تم تعديل العنوان 24244222وفي تاريخ  2033كريم صالح عطا محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  337

طنطا -الـتأشير:   ، شارع حسن عفيفى السلخانه القديمه بملك// هانى سمير قمر الدوله    

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  2033كريم صالح عطا محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  338

تب ونشاطه / مك -ز طنطا بملك// عواطف ابراهيم مصطفى محمد مرك --الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / عزبه ابو جماله 

 -- رحالت داخليه

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  42434محمد جالل موسى ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  339

بو النجامركز زفتى بملك// جالل موسى ا --الـتأشير:   ، شبرا اليمن شارع الطريق العام   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  12422محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  340

بسيون --وصف الـتأشير:   ، شارع الفاتح بملك// سعاد ربيع عبد المطلب عبد المنعم    

تم تعديل العنوان ,  24244222وفي تاريخ  12422،  سبق قيده برقم     محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم ، تاجر فرد -  341

ملك / سعاد ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم --بسيون  --خلف صيدناوى 30وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه   

تم تعديل العنوان , وصف  24244222وفي تاريخ  42422حسن عبد النبى الحسانين غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  342

طنطا-المعاهده بملك/ احمد عبده محمد السيد خطاب  -امتداد شارع الحريه  30الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل  24244222وفي تاريخ  42431عبد الله ماجد ابو المحاسن محمد شرويده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  343

زفتى --شارع جده جبانه كفر عنان  سابقا بملك// محسن رياض المصرى العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  42434هدى سليمان صالح الهبيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  344

مركز زفتى بملك// صبرى فؤاد السيد لقمه --الـتأشير:   ، كفر الجنيدى   - 

تم تعديل العنوان ,  24244234وفي تاريخ  42444حمد عبد اللطيف حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مدحت م -  345

مركز زفتى بملك // ساره حسين دراج --وصف الـتأشير:   ، كفر الدغايده   -- 

تم  24244234ي تاريخ وف 42442عبد الرحمن محمد عبد الوهاب سيد احمد ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  346

طنطا --تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع سعد الدين بملك/ محمد عبد الوهاب سيد احمد ابوشنب    

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  1411رمزى رشاد احمد محليس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  347

ه /مركز بيع ونشاط --مركز طنطا بملك// سالمه السيد محمود البنا  --بناحيه / منشاه جنزور  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر

 -- شتالت خضار وفاكهه ونباتات زينه

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  1411رمزى رشاد احمد محليس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  348

ركز طنطا بملك// سالمه السيد محمود البنام --الـتأشير:   ، منشاه جنزور   -- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  1411رمزى رشاد احمد محليس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  349

صديراد وتملك / على سالم محمد سالم / ونشاطه / استير --مركز طنطــا  --الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحيه / منشأة جنزور   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  2092محمد محمد محمد النجولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  350

المحله الكبرى --شارع الغمرى من شارع سعد زغلول صندفا بملك// رضا احمد احمد بخيت  22الـتأشير:   ،   - 

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  2092فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمد محمد النجولى ، تاجر  -  351

 ونشاطه / تجاره مالبس -ملك / محمد رشاد النجولي  --المحله الكبري  -سوق اللبن  -شارع العمريه البحري  11الـتأشير:   ، 

 -- جاهزه

تم تعديل  24244234وفي تاريخ  30344قيده برقم     طلعت عبد الجواد ابو المعاطى الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبق -  352

بنفس العنوان -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// طلعت عبد الجواد ابو المعاطى الشوربجى   -- 

لعنوان , تم تعديل ا 24244234وفي تاريخ  42433فاطمه عبد اللطيف يوسف عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  353

مركز زفتى بملك// فاطمه عبد اللطيف يوسف عطيه --وصف الـتأشير:   ، كفر الجنيدى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  42439انجى حسين محمد حسين سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  354

طنطا --يضى شارع محب بملك// نادر محمود ابراهيم الرو 20الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  24244234وفي تاريخ  42430ابراهيم حسن عبد الله االخناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  355

مركز كفر الزيات بملك//اكرامى حسن عبد الله االخناوى --وصف الـتأشير:   ، ابيار   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244234وفي تاريخ  42432د ،  سبق قيده برقم    وائل محمد عبد القوى احمد البيبانى ، تاجر فر -  356

مركز كفر الزيات بملك// محمود محمد عبد القوى البيبانى --وصف الـتأشير:   ، كفر يعقوب   -- 

وصف  تم تعديل العنوان , 24244234وفي تاريخ  2092محمد محمد محمد النجولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  357

المحله  --شارع الغمرى من سعد زغلول صندفا بملك// رضا احمد احمد بخيت  22الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه / 

ونشاطه / مصنع مالبس جاهزه فيما عدا المالبس والشارات العسكريه -الكبرى   -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  0010فاطمه محروس السيد عمارة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  358

بنفس العنوان -الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله بملك// عبد المولى محروس السيد عماره   -- 

تم تعديل العنوان ,  24244234وفي تاريخ  42430صفوت عبد الفتاح احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  359

مركز زفتى بملك// عبد الفتاح احمد شاهين -، السمالويه وصف الـتأشير:     -- 

تم تعديل العنوان , وصف  24244234وفي تاريخ  42432سعيد جمعه ابراهيم عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  360

كفر الزيات --الـتأشير:   ، شارع السيد الجندى بملك// احمد محمد ابراهيم عمار    

تم تعديل العنوان ,  24244234وفي تاريخ  44200تاح شبل حسن شبل بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبد الف -  361

لح محفوظ سيجر بملك// صا -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / عطفه ابو طالب الكيالنى من شارع الترعه العريضه 
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تم تعديل العنوان , وصف  24244231وفي تاريخ  42444مرفت فتحى محمد قشطه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  362

بملك // عبداللطيف عطيه عوض--مركز زفتى  -الـتأشير:   ، مسجد وصيف   

تم تعديل العنوان ,  24244231 وفي تاريخ 42404محمد بسيونى ابراهيم محمد الشوره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  363

بملك // محمود يوسف احمد ابو حجاج --كفر الزيات -شارع الشهاوى مع تقاطع سيف 13وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  24244231وفي تاريخ  42402عمرو محمود اسماعيل الشال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  364

بملك // محمود اسماعيل محمود الشال --مركز زفتى  -اليمن  الـتأشير:   ، كفر شبرا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان  24244231وفي تاريخ  34240سامح شعبان عبدالرب محمد ابو طبيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  365
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بملك // امير محمود عبدالستار العباس--مركز كفر الزيات  -, وصف الـتأشير:   ، كفر شماخ   

, وصف تم تعديل العنوان  24244231وفي تاريخ  42400وائل محمد الدسوقى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  369

بملك // شريف كمال الماظ سعيد--طنطا  -الـتأشير:   ، شارع عبدالحميد الخولى مع المعاهده   

تم تعديل العنوان ,  24244231وفي تاريخ  42400احمد سمير عبدالحميد عيسى حجاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  370

دالحميد عيسى حجاببملك // سمير عب--مركز زفتى  -وصف الـتأشير:   ، حنون   

تم تعديل العنوان ,  24244231وفي تاريخ  42442عبدالرحمن سعيد السيد على ابو الخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  371

بملك // محمد ابراهيم شومان--م كفر الزيات  -قصر نصر الدين  -وصف الـتأشير:   ، شارع البحر   

تم تعديل العنوان ,  24244231وفي تاريخ  42401عيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد جمال احمد محمود اسما -  372
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هزه فيما عدا المالبس والشارات العسكريهتعدل الى مصنع مالبس جا   
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:  اضافه نشاط / تصدير واستيراد االجهزه الكهربائية واالدوات المنزليه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالتهالتأشير  

تم تعديل النشاط , وصف 24244212وفي تاريخ  20220شعبان شعبان محمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

ن ذلكت قماش فيما عدا المالبس والشارات العسكريه والغاء مادوالتأشير:  تعديل النشاط بجعله / مصنع مالبس جاهزه وكماما  

تم تعديل النشاط , 24244212وفي تاريخ  21004امانى محمد عبد المجيد عبد الفتاح حريشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19
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تم تعديل النشاط , وصف 24244212وفي تاريخ  34144شبانه السعيد عبد الله الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / ورشه لحام معادن والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 24421324وفي تاريخ  20002احمد زكى مرشدى زكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه  --19والمجموعه  0من المجموعه  30تعديل النشاط بجعله االستيراد فيما عدا الفقره  

 لذلك والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف 42442132وفي تاريخ  33404على لطفى محمود على شمس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

ادون ذلكالتأشير:  تعديل النشاط بجعله قاعه افراح فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه والغاء م  

تم تعديل النشاط , وصف 24244213وفي تاريخ  2404هيثم رمضان محمد احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

لتأشير:  تعديل النشاط بجعله / بقاله والغاء مادون ذلكا  

تم تعديل النشاط , وصف 24244210وفي تاريخ  0040سهام عبدالغني احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير:  تعدل الى معرض لتجارة السيارات والمقطورات

تم تعديل النشاط , وصف 24244212وفي تاريخ  41921سبق قيده برقم    سميره حامد رضوان عبدالله ، تاجر فرد ،  -  25

 التأشير:  اضافه نشاط توزيع مستحضرات تجميل وبخور وعطور الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 24244212وفي تاريخ  11244محمد محى الدين موسى كاشف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

كيماويات والمواد الخام ه نشاط تجاره واستيراد والتصنيع لدى الغير لالدويه البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه والالتأشير:  اضاف

 الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 24244212وفي تاريخ  32332احمد هانى احمد على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

اط بجعله / معرض لتجاره السيارات والغاء مادون ذلكالتأشير:  تعديل النش  

تم تعديل النشاط , 24244212وفي تاريخ  41294حسام محمد عبد الوهاب جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 وصف التأشير:  تعدل الى مكتب توريد مواد البناء والبالستيك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  24244212وفي تاريخ  39210سبق قيده برقم    مكتب الشيخ للمقاوالت ، تاجر فرد ،  -  29

 تعديل النشاط بجعله مكتب مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 24244212وفي تاريخ  39210مكتب الشيخ للمقاوالت العموميه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

ب مقاوالت عموميهالتأشير:  تعديل النشاط بجعله مكت  

تم تعديل النشاط , 24244219وفي تاريخ  33302احمد محمد الكيالنى عبد القادر نعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31
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 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت داخليه فيما عدا االعمال السياحيه والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , 24244219وفي تاريخ  19204محمد الرفاعى الحسينى متولى الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

التأشير:  اضافه نشاط مكتب استيراد وتجاره سيارات ومقطورات ومعدات ثقيله وصف  

تم تعديل النشاط , وصف 24244223وفي تاريخ  24012محمود ابراهيم مصطفى البهنسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مطعم وكافتيريا والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف 24244224وفي تاريخ  39142احمد السباعى عبد الوهاب هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / مزرعه لتربيه وبيع المواشى وحالبه والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل 42442242وفي تاريخ  39142مزرعه هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 النشاط بجعله / مزرعه لتربيه وبيع المواشى وحالبه والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  24244224وفي تاريخ  9244محمد احمد محمد االعرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

والغاء مادون ذلك 19والمجموعه  0من المجموعه  30ما عدا الفقره تعديل النشاط بجعله / االستيراد في  

تم تعديل النشاط , وصف 24244220وفي تاريخ  13122سند المرغنى عبدالسالم سند ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

ة المعدات الثقيله ولوادر وحفارات وتصدير وتجار 0من المجموعه  30والفقره  19التأشير:  تعدل الى االستيراد فيما عدا المجموعه 

 وتجارة مواتير السيارات

تم تعديل النشاط , وصف 24244220وفي تاريخ  19402مصطفى جابر ابراهيم البراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير:  تعدل الى  تجارة منظفات والغاء ما دون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف 24244220وفي تاريخ  4003فرد ،  سبق قيده برقم    محمد ماهر ابراهيم علي داوود ، تاجر -  40

 التأشير:  تعدل الى ورشه تشكيل معادن

تم تعديل النشاط , وصف 24244222وفي تاريخ  13993مؤسسه الغمرى للرحالت الداخليه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

داخليه فيما عدا االعمال السياحيه  والغاء مادون ذلك التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت  

تم 24244222وفي تاريخ  13993الغمرى للرحالت واالستثمار العقارى والمقاوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

لكيه  والغاء مادون ذتعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت داخليه فيما عدا االعمال السياح  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 24244222وفي تاريخ  13993الغمرى للرحالت الداخليه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت داخليه فيما عدا االعمال السياحيه  والغاء مادون ذلك   

وفي تاريخ  13993لبناء واالستثمار العقارى والمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مؤسسه الغمرى للهندسه والتشييد وا -  44

ه  والغاء مادون تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت داخليه فيما عدا االعمال السياحي24244222

 ذلك

تم تعديل النشاط , وصف 24244234وفي تاريخ  44200يده برقم   عبد الفتاح شبل حسن شبل بدوى ، تاجر فرد ،  سبق ق -  45

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / ثالجه جبن والبان وتجاره مواد غذائيه والغاء مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 24244234وفي تاريخ  1411رمزى رشاد احمد محليس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين والغاء  --19والمجموعه  0من المجموعه  30يل النشاط بجعله / االستيراد فيما عدا الفقره تعد 

 مادون ذلك

تم تعديل النشاط , وصف 24244234وفي تاريخ  22104االمير سليم رمضان العزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

ستيراد وتصدير حاصالت زراعيه الى النشاط االصلىالتأشير:  اضافه نشاط ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 24244231وفي تاريخ  12422مكتب فنون لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

والقوانين المنظمه  والتصدير فى حدود اللوائح 0من المجموعه  30والفقره  19التأشير:  تعدل الى االستيراد فيما عدا المجموعه 

 لذلك

تم تعديل النشاط , وصف 24244231وفي تاريخ  32420ناهد عبد السالم عزت البطل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير:  تعدل الى مزرعه لتربيه وبيع المواشى

تم تعديل النشاط , وصف 24423124وفي تاريخ  31220محمد عبد الخالق حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

0من المجموعه  30والفقره  19التأشير:  اضافه نشاط االستيراد فيما عدا المجموعه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , 24244214اريخ وفي ت 41203احمد عبد الله خير الله ابو االسعاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقى طلبه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211خ وفي تاري 41229انتصار اسماعيل شديد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244213وفي تاريخ  41942مسعد عوض محمد البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , وصف ت24244213وفي تاريخ  41912سامى السعيد عطيه على القط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 24244210وفي تاريخ  41910مجدي سيد علي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 خاص

صف تم تعديل نوع الشركة , و24244212وفي تاريخ  41922محمد مرسي محمد مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41944صيدليه د/ رامى مختار محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244219وفي تاريخ  41909السيد علي محمود المسدي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

خاص التأشير:  

تم تعديل نوع 24244223وفي تاريخ  41920صيدليه د/ هبه على محمد على ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244224وفي تاريخ  41991اميمه محمد ابراهيم حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 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 24244220وفي تاريخ  42441محمود محمد صالح غالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  0409بدالعزيز السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خيريه ع -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244234وفي تاريخ  42434هدى سليمان صالح الهبيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244231وفي تاريخ  42449هيم عبدالمالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بوال فاروق ابرا -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244240وفي تاريخ  41242زينب عبد الله احمد الوشاحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244240وفي تاريخ  41232عبد المجيد حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   منصور جمال الدين  -  17

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244249وفي تاريخ  41200خالد خميس العيسوى حله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244240وفي تاريخ  41202المقدم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سعيد عبدالمنعم حامد  -  19

 التأشير: خاص

تم 24244211وفي تاريخ  10229ثالجه الصباغ لحفظ الخضروات والحاصالت الزراعيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  10229عبد الرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد  -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244211وفي تاريخ  41220السيد اشرف السيد السمالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244213وفي تاريخ  41942محمد محمود الزينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود  -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  41942محمود فتحى محمود ابراهيم مرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41931عبدالستار رجب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد خطاب  -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41939محمد مصطفى محمود عبد الفتاح مطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244219وفي تاريخ  41902ال محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   معال عاطف مع -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244219وفي تاريخ  41921منار مجدي عبدالفتاح محمد معروف عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 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 نوع 24244220وفي تاريخ  41994عم ابراهيم عبدالعزيز حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ظريفه عبدالمن -  29

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42444يوسف مفيد زكى عبدالمسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244222وفي تاريخ  42422النبى الحسانين غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسن عبد  -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244222وفي تاريخ  42431عبد الله ماجد ابو المحاسن محمد شرويده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244231وفي تاريخ  42403عاطف شبل عبدالرحيم الشنراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244222وفي تاريخ  12422محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244240وفي تاريخ  41201وليد مصطفى محمد الحارتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244240وفي تاريخ  41242مجدى محمد عبدالفتاح عبدالفتاح فرج عماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

صالشركة , وصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41223شديد عبد الرحمن شديد سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  41943بيومى جوده احمد حسين عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  33421تامر حسن محمد على صادومه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244210وفي تاريخ  41924محمد محمد سيداحمد محمد العشرى ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41902امل ابراهيم محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244219وفي تاريخ  41902ناجى السعيد السيد الصيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244219وفي تاريخ  41904الصباغ لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244224وفي تاريخ  41924امل عبد اللطيف كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد ك -  45

 التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42413محمد السيد جابر رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244222وفي تاريخ  42422لقادر شرف شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبد الحميد عبد ا -  47

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244222وفي تاريخ  1344تامر محمد رمضان طنطاوى زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244244وفي تاريخ  24410للمواشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مزرعه محروس غطاس -  49

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244211وفي تاريخ  41294مها محمد عبدالعزيز الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41291، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    متولى محمود صالح الحسينى -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41290حاتم محمد السد محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244210وفي تاريخ  41912،  سبق قيده برقم    فاطمه صبحي بسيوني دراز ، تاجر فرد -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244210وفي تاريخ  41924محمود محمد الدسوقي ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  41920ل الزراعيه والتقاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مكتب الشوربجي لالستيراد والتصدير المحاصي -  55

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص24244212  

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  41902صفاء سعد عبدالمنعم عطيه داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244223وفي تاريخ  41922عبد الناجى الحنفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد كامل -  57

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244223وفي تاريخ  41924محمد جمال على جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244223وفي تاريخ  41922محمد على عطيوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبد الفتاح -  59

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42449محمد صديق احمد عبدالله غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42412دلى جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى سيد العا -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42419هشام منجى ابراهيم سليمان عينر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 وصف التأشير: خاص



 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 24244231وفي تاريخ  42440عزيز محمد عبدالعزيز محمد خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   وفاء محمد عبدال -  63

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244244وفي تاريخ  32924على اسماعيل شرف الدين الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244240وفي تاريخ  41249ماهر مصطفى محمد خليل خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  33201محمود على محمد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  41224مه لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سال -  67

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244210وفي تاريخ  41919صيدليه د/ محمد حمزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244210وفي تاريخ  13022حسين سيد محمد محمد الشماع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41932جاكلين سوريال جيمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244219وفي تاريخ  41900يد هاشم المغربى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هاشم سع -  71

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  41923محمد عبد الرازق محمد كيالني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244223وفي تاريخ  41929لجيد حسن ليله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   والء حسن عبد ا -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42414عبير ابراهيم على حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42412السالم شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالسالم ابراهيم عبد -  75

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42420عبدالغنى قمر جمعه جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244231وفي تاريخ  42404عبدالمقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   داليا احمد عبدالله  -  77

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244249وفي تاريخ  41202محمد شفيق فتوح محمد ابو عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244214وفي تاريخ  41204ف البيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فوزي عبدالخالق يوس -  79

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 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 24244211وفي تاريخ  41220نهال حسن يوسف شهبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41291رد ،  سبق قيده برقم   اشرف صبحى لبيب ميخائيل ، تاجر ف -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244213وفي تاريخ  41944احمد فاروق لطفى جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244213وفي تاريخ  20002   احمد زكى مرشدى زكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  83

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41942ساميه  امين بباوي بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  33120حسام عماد عبد الله محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244219وفي تاريخ  41909امال حسين محمد محمد مرسى ابو رياح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244224وفي تاريخ  92241خالد غريب السيد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42411وجيه يني ميالد بقطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244222وفي تاريخ  2033كريم صالح عطا محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244222وفي تاريخ  42434محمد جالل موسى ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  90

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 42442312وفي تاريخ  42440حسن هدايه ابراهيم مبروك عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244244وفي تاريخ  41230هبه محمد نبيه ابو الغيط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41202محمد موسى للمقاوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  93

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244214وفي تاريخ  41202محمد صابر محمد موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 التأشير: خاص

ديل نوع الشركة تم تع24244214وفي تاريخ  41204محمود جالل محمود عبد السالم حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244211وفي تاريخ  41220عمرو محمود عبد الفتاح حسن الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 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 التأشير: 24244211وفي تاريخ  41222ابو العطا للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  97

 خاص

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  39022ايمان جابر سيد احمد البسيونى البسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244213وفي تاريخ  41911ابراهيم عبد العليم محمد محمود عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  99

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41940هشام هانى سمير السيد برجاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  100

شير: خاصوصف التأ  

تم تعديل نوع الشركة 24244212وفي تاريخ  41940عالء السعيد نور عبدالمطلب االسود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244219وفي تاريخ  41904عواطف جمال عاطف حمد الشيخ عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

وصف التأشير: خاصالشركة ,   

تم تعديل نوع الشركة , 24244224وفي تاريخ  39142احمد السباعى عبد الوهاب هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  103

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244220وفي تاريخ  42440اليمانى عبدالهادى المتولى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  104

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244234وفي تاريخ  1411رمزى رشاد احمد محليس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244234وفي تاريخ  2092محمد محمد محمد النجولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  106

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244231وفي تاريخ  42442ايمن كامل محمد حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244244وفي تاريخ  41234جمال محمد السيد عبيده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  108

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244249وفي تاريخ  41203محمد رضا محمود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244249وفي تاريخ  0349محمود ابو بكر عبد المجيد حسين شنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  110

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244211وفي تاريخ  41222محمد عبد اللطيف على على الملوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244211وفي تاريخ  41222ممدوح الشحات محمد عبدالبارى صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  112

ير: خاصالشركة , وصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41941عاطف عبد القادر عاطف الغباتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة 24244210وفي تاريخ  41913ابراهيم محمد حموده عبدالله شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

التأشير: خاص , وصف  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41929احمد جمال كمال الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 24244212وفي تاريخ  41942العناني للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  116

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  41902محمد سالمه محمد سالمه السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244223وفي تاريخ  41922فيصل فتحى محمد موافى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  118

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244224وفي تاريخ  41993د محمد عبده عبد الفتاح الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمو -  119

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42443محمد احمد محمود العرجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  120

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244220وفي تاريخ  42424حمد عبدالفتاح لتجارة المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  121

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42424منى فتحى محمد نجيب نور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244234وفي تاريخ  42433فاطمه عبد اللطيف يوسف عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244231وفي تاريخ  42442عبدالرحمن سعيد السيد على ابو الخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  124

اصالشركة , وصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , 24244240وفي تاريخ  34402احمد محمد زكى محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244244وفي تاريخ  41230محمد جمال فؤاد محمود جلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  126

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244214وفي تاريخ  41200محمود محمد محمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  127

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  10229احمد عبد الرحمن ابراهيم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  128

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244211وفي تاريخ  41220محمد فتحى محمود الحبال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  129

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244212وفي تاريخ  41944حامد محمد حامد عبد العزيز شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  130

 , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 24244210وفي تاريخ  41912محمود ابراهيم فرج محمود فياض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  0210محمد ابراهيم على الحالج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  132

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41944سامه محمود السيد تمام مرسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ا -  133

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  41902احمد محمد ايهاب على السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  134

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244223وفي تاريخ  41921خالد بالل شحاته ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  135

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  21232فتحى مكى رمضان النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  136

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  12422ع عبدالمطلب عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود ربي -  137

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42410محمود السيد بدير جبر خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  138

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244234وفي تاريخ  42430حسن عبد الله االخناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابراهيم  -  139

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244231وفي تاريخ  42402ابو شليب لتجارة االحذيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  140

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244244وفي تاريخ  41243براهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   نوره سيد ا -  141

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244240وفي تاريخ  41244صيدليه د/ هبه يوسف محمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  142

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41224احمد ابراهيم حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابراهيم  -  143

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244211وفي تاريخ  41222محمود احمد محمد محمد العيسوى عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  144

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244211وفي تاريخ  41221د الله محمد احمد عبد الله رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عب -  145

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  146

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244210وفي تاريخ  41921سميره حامد رضوان عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  147

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41930نوره عبد الهادى عبد الحميد محمد ابو عيون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  148

خاصالشركة , وصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41932محمد احمدى محمد طراد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  149

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244224وفي تاريخ  41920ابراهيم سعيد محمود على نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  150

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  41992السيد عبدالسالم عبدالفتاح الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  41999طه سعيد السيد عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  152

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  41992حمد محمود عبدالقوى محمد زينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  153

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42412احمد عبدالفتاح احمد محمد زلط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244234وفي تاريخ  42439انجى حسين محمد حسين سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244231وفي تاريخ  42443صيدليه د / شيماء محمد الدسوقى الفقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  156

خاص الشركة , وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , 24244231وفي تاريخ  42400وائل محمد الدسوقى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  157

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244231وفي تاريخ  42400احمد سمير عبدالحميد عيسى حجاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  158

خاص , وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244240وفي تاريخ  41240سعد مبروك عمر جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  159

 التأشير: خاص

تم 24244240وفي تاريخ  41232طعيمه لتجاره اطارات كاوتش وبطاريات السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  160

صف التأشير: خاصتعديل نوع الشركة , و  

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41201الغريب محمد محمد ابو كرات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  161

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244214وفي تاريخ  41202احمد عبد الرحمن احمد ثيب القثامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  162

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  39042محمد احمد حسن شعبان الفولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  163

 وصف التأشير: خاص

, تم تعديل نوع الشركة 24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقى طلبه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  164

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41292طه محى الدين على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  41940مصطفى السيد اسماعيل بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  166

لتأشير: خاصوصف ا  

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  41949محمد عبد الله محمد السيد بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  167

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 24244212وفي تاريخ  41943سعيده عبدالرسول محمد عبدالرسول ابو حمره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  168

لشركة , وصف التأشير: خاصنوع ا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41949عالء محمد علي الهنداوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  169

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41900ساره عاطف عبدالهادي السيد مدكور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  170

شركة , وصف التأشير: خاصال  

تم تعديل نوع الشركة , 24244224وفي تاريخ  34191على حسنى على سليمان زيان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  171

 وصف التأشير: خاص

ركة , تم تعديل نوع الش24244220وفي تاريخ  41990هدير عبدالعزيزابراهيم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  172

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42444عمرو رمضان عبدالخالق شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  173

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة , وصف24244222وفي تاريخ  42432عماد عزيز على موافى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  174

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244234وفي تاريخ  42432وائل محمد عبد القوى احمد البيبانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  175

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244231وفي تاريخ  34240سامح شعبان عبدالرب محمد ابو طبيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  176

لشركة , وصف التأشير: خاصا  

تم تعديل نوع 24244240وفي تاريخ  41240محمود عبد الحى عوض حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  177

 الشركة , وصف التأشير: خاص

شركة , تم تعديل نوع ال24244240وفي تاريخ  41239بهاء كامل فتحى على العيسوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  178

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244249وفي تاريخ  41200اشرف صبحى عبدالمجيد احمد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  179

 الشركة , وصف التأشير: خاص

, وصف  تم تعديل نوع الشركة24244240وفي تاريخ  41204سعد رمضان الحسينى فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  180

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  4002حماده الدسوقى طلبه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  181

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 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 24244211وفي تاريخ  41223فتوح فتوح فتوح حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  182

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع 24244213وفي تاريخ  41940بديعه جمال عبد الرازق سيد احمد غلوش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  183

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244213وفي تاريخ  41914حسين محمد على حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  184

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41933اميره باشا لبيب سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  185

 التأشير: خاص

تم تعديل 24244212وفي تاريخ  41942نبيل احمد نصر الدين ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد  -  186

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244219وفي تاريخ  41902محمد عبد الواحد خليل ابراهيم البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  187

شير: خاص, وصف التأ  

تم تعديل نوع 24244219وفي تاريخ  41922محمود محمد محمد عبدالباقي البديوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  188

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  41990احمد عبدالهادى عبدالمنعم خالف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  189

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42442احمد جاد المولى حافظ على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  190

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,24244222وفي تاريخ  1222محمود ربيع عبد المطلب عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244222وفي تاريخ  42429فاروق محمد حسين الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  192

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244231وفي تاريخ  42401احمد جمال احمد محمود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  193

ف التأشير: خاصوص  

تم تعديل نوع الشركة , 24244249وفي تاريخ  41209خيره للمقاوالت والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  194

 وصف التأشير: خاص

ركة تم تعديل نوع الش24244249وفي تاريخ  41202امال ابراهيم محمد محمد السطوحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  195

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244211وفي تاريخ  41224هيثم محمد سعد عبد القادر سعدون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  196

 وصف التأشير: خاص

ديل نوع تم تع24244211وفي تاريخ  41229محمد ابراهيم سعيد الزعفرانى العيسوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  197

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41293سالم سيد سالم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  198

 التأشير: خاص



 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

نوع الشركة تم تعديل 24244212وفي تاريخ  41294حسام محمد عبد الوهاب جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  199

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244210وفي تاريخ  41923محمد احمد محمد حسن الشهاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  200

 وصف التأشير: خاص

ديل نوع الشركة , تم تع24244212وفي تاريخ  41934عبد السالم محمد عبد السالم وهيبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  201

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41930حازم عبد العزيز جابر عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  202

 وصف التأشير: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعدي24244219وفي تاريخ  41900خالد ابراهيم محمد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  203

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  41924محمود احمد السيد عبد الله الرخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  204

 وصف التأشير: خاص

يل نوع الشركة , وصف تم تعد24244223وفي تاريخ  41923المشد لتجاره االلكترونيات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  205

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42414ممدوح محمد عبدالجواد رحامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  206

 وصف التأشير: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعديل 24244220وفي تاريخ  42410وفاء محمد عبدالحليم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  207

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244231وفي تاريخ  42402عمرو محمود اسماعيل الشال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  208

 وصف التأشير: خاص

, وصف تم تعديل نوع الشركة 24244249وفي تاريخ  41204فيبى جميل حبيب عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  209

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244211وفي تاريخ  32242اشرف محمود احمد ابو المجد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  210

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تعديل نوع تم 24244211وفي تاريخ  41222اسماعيل عبدالعزيز السيد احمد سراج الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41299جهاد احمد عبد القادر عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  212

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244210وفي تاريخ  41914عصمت سليمان محمد عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41922عادل جمعه احمد كشك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  214

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41934حمن سامى عبدالعزيز محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالر -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 24244219وفي تاريخ  41903يحيى عبد العظيم الشناوى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  216

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244223وفي تاريخ  41924السباعى لتجاره حدايد الخرده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  217

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244223وفي تاريخ  41920طارق محمود رشاد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  218

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244224وفي تاريخ  41994لسيده صالح ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ا -  219

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42442محمد جمعه رجب عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  220

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42421د عبدالمجيد يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   وفاء ايو اليزي -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42423محمد رجب احمد فتوح الحبيشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  222

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24244231وفي تاريخ  42404ابراهيم محمد الشوره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد بسيونى  -  223

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41200محمد محمد السيد محمد جبرشقير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  224

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41202د المنعم البهى عاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مدحت عب -  225

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41222الوكيل لبيع زيوت السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  226

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41224ن الغمرى الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام شعبا -  227

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41290اميره مصطفى احمد مصطفى المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  228

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244210وفي تاريخ  41910ر صليب حنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بيشوى سمي -  229

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41941هايدي عبدالتواب عبدالمنعم الديهي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  230

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41901الق محمد عبدالوهاب خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عبدالخ -  231

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41900زينب عبدالحي محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  232

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 نوع الشركة 24244212وفي تاريخ  41904دالعزيز عبدالحميد خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود عب -  233

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244223وفي تاريخ  41922نعيمه ابراهيم كامل حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  234

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244224وفي تاريخ  41929اهيم فتوح ربيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد ابر -  235

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244220وفي تاريخ  42442اسامه حنس كمال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  236

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244234وفي تاريخ  42430مد شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صفوت عبد الفتاح اح -  237

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244234وفي تاريخ  42432سعيد جمعه ابراهيم عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  238

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244231وفي تاريخ  42444جر فرد ،  سبق قيده برقم   مرفت فتحى محمد قشطه ، تا -  239

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244240وفي تاريخ  41242ايه على على حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  240

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244240وفي تاريخ  41241سبق قيده برقم     نوره عبد العزيز لطفى ابو سريه ، تاجر فرد ، -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244214وفي تاريخ  41221هادى كمال السيد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  242

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24244214وفي تاريخ  41209محمد ابراهيم عبد المقصود محمد ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  243

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 24244212وفي تاريخ  41292ابراهيم فتحى محمد القبانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  244

شير: خاصالتأ  

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  245

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244213وفي تاريخ  10020عنتر سعد محمد قطب الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  246

اصوصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع 24244212وفي تاريخ  41932وائل عبد الستار احمد ابراهيم الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  247

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41903عبدالله عبدالرءوف احمد حزين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  248

تأشير: خاصوصف ال  

تم تعديل نوع الشركة , 24244212وفي تاريخ  41904سعاد صبري عبدالباقي عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  249

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة 24244224وفي تاريخ  41920عزيزه عبد الحميد عثمان عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  250

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244220وفي تاريخ  42440فهيمه ابراهيم محمد ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  251

 وصف التأشير: خاص

وصف  تم تعديل نوع الشركة ,24244222وفي تاريخ  42422عمر السيد سعد ابو زينه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  252

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24244234وفي تاريخ  42444مدحت محمد عبد اللطيف حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  253

 وصف التأشير: خاص

تم 24244234وفي تاريخ  42442عبد الرحمن محمد عبد الوهاب سيد احمد ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  254

يل نوع الشركة , وصف التأشير: خاصتعد  

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ى: المؤسسه الحديثه للهندسه واعمال التدريبال 30044تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244240،  فى تاريخ :   -  1    

الى: هيثم نعيم عبدالجليل عوض الشيح 1042تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244240،  فى تاريخ :   -  2    

لالى: الحمد لتجاره المحمو 41303تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244214،  فى تاريخ :   -  3    

الى: اجريام سيدز النتاج التقاوى 12222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244214،  فى تاريخ :   -  4    

الى: المؤسسه المصريه لتجاره البقاله بالجمله 24400تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244214،  فى تاريخ :   -  5    

الى: توب كوالتى اند اوريجنال 30224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244214،  فى تاريخ :   -  6    

الى: موالنا لتعبئه وتجاره المواد الغذائيه 32241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244214،  فى تاريخ :   -  7    

الى: مطبعه االميره 24434الشركة المقيدة برقم  تم التأشير بتعديل اسم24244211،  فى تاريخ :   -  8    

الى: الروضه فالكس للكتان 12223تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244211،  فى تاريخ :   -  9    

الى: الجنه للحام المعادن 34144تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244212،  فى تاريخ :   -  10    

الى: اليـــــوجـــــد 20220تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244212،  فى تاريخ :   -  11    

الى: اليـــــــوجــــــد 2404تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244213،  فى تاريخ :   -  12    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: جولدن توليب لبيع وتوزيع المبيدات  41110لشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم ا24244213،  فى تاريخ :   -  13

   الزراعيه

الى: مكتب السالم لخدمات نقل البضائع 34929تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244213،  فى تاريخ :   -  14    

الى: جرين بالند لالستيراد والتصدير 20002رقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة ب24244213،  فى تاريخ :   -  15    

الى: الدسوقى على محمود ابراهيم مراد 4323تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244213،  فى تاريخ :   -  16    

ات العموميهالى: الندى للتوريد 41200تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244210،  فى تاريخ :   -  17    

الى: المدينه المنوره لتجارة السياراتت  0040تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244210،  فى تاريخ :   -  18

   والمقطورات

الى: اضافة السمه التجاريه بيتي للمالبس  1242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244212،  فى تاريخ :   -  19

   الجاهزه

الى: ثالجه الصباغ لحفظ الخضروات  10229تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244212،  فى تاريخ :   -  20

   والحاصالت الزراعيه

الى: مكتب الشيخ للمقاوالت العموميه 39210تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244212،  فى تاريخ :   -  21    

الى: الحجازى للرحالت 44144تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244219،  فى تاريخ :   -  22    

الى: نجمه الساحل للرحالت 41220تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244219،  فى تاريخ :   -  23    

الى: محمد موسى للمقاوالت العامه 41202ركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الش24244223،  فى تاريخ :   -  24    

الى: سفينه الندى لتجاره االعالف 24042تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244223،  فى تاريخ :   -  25    

هندىالى: مزرعه  39142تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244224،  فى تاريخ :   -  26    

الى: مكتب رحالت الزينه 41242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244220،  فى تاريخ :   -  27    

الى: وايت هورس لالستيراد والتصدير 13122تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244220،  فى تاريخ :   -  28    

الى: مارو للدهانات الحديثه 39432تأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم ال24244220،  فى تاريخ :   -  29    

الى: النعيم للمقاوالت والتوريدات 1042تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244220،  فى تاريخ :   -  30    

الى: المحله الكبرى لتجاره المنظفات 40219تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244220،  فى تاريخ :   -  31    

الى: الغمرى للرحالت الداخليه 13993تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244222،  فى تاريخ :   -  32    

الى: عبد البارى لتجاره االخشاب 2091تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244222،  فى تاريخ :   -  33    

الى: براند للمعطرات ومستحضرات التجميل 0224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244234،  فى تاريخ :   -  34    

الى: سعفان للمقاوالت العامه 14904تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244234،  فى تاريخ :   -  35    

الى: المحمديه لالعالف واالستيراد والتصدير 22104التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  تم24244234،  فى تاريخ :   -  36    

الى: مزرعه السعد للمواشى 32420تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244231،  فى تاريخ :   -  37    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: السعد لتجارة االعالف 24219تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 24244231،  فى تاريخ :   -  38    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    24244210، وفى تاريخ    20329سبق قيدها برقم :   فاتن احمد محمد بكر وشريكتها  ، توصية بسيطة   - 1

 السجل  فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

تم    24244220، وفى تاريخ    11303ابراهيم احمد فتح الله عبدالله وشريكة  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

، وفى    11303ابراهيم احمد فتح الله عبد الله وشريكه محمد احمد فتح الله عبد الله  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

تم محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا   24244220تاريخ   

، وفى تاريخ    32232ة تضامن  سبق قيدها برقم : محمد صبحى السيد ابراهيم وشريكه للمقاوالت العامه والتوريدات  ، شرك   - 4

تم محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا   24244222  
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تم    24244222، وفى تاريخ    20022محمد فؤاد محمد على عزام وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 5

امحو/شطب السجل  فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائي  

، وفى تاريخ    20022امير عبد المنعم صبرى امين محمد رضوان وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 6

تم محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا   24244222  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم  24244240وفي تاريخ   ، 19493دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  14444440444تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 24244240وفي تاريخ   ، 19493، سبق قيدها برقم ،  شركة دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكه شركة تضامن -  2

جنيه  14444440444تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  24244240وفي تاريخ   ، 19493دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  14444440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس    

 24244240وفي تاريخ   ، 19493شركة دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  44444404441تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  24244210وفي تاريخ   ، 41922على احمد على صقر وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  1444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  24244210وفي تاريخ   ، 23402،عيسى حامد عيسى الراعى وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم  -  6

جنيه  2044440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  24244210وفي تاريخ   ، 23402عمرو محمد محمد الراعى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  2044440444مال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس ال   

تم تعديل رأس المال ,  24244210وفي تاريخ   ، 22202احمد بكر عبد العال وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  20444440444وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  24244219وفي تاريخ   ، 20924ركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،هانى حسين عبد الحليم عفيفى وشريكه ش -  9

جنيه  04444440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  24244219وفي تاريخ   ، 20924ياسر عفيفى ابو هيبه عفيفى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  04444440444لمال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،ا   

تم تعديل رأس المال  24244219وفي تاريخ   ، 20924السيد احمد السيد غريب وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  11

جنيه  04444440444, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  24244219وفي تاريخ   ، 20924هانى حسين عبد الحليم عفيفى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  04444440444رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس  24244219وفي تاريخ   ، 20924ياسر عفيفى ابو هيبه عفيفى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  04444440444المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  24244219وفي تاريخ   ، 20924السيد احمد السيد غريب وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  14

جنيه  04444440444المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس    

تم  24244219وفي تاريخ   ، 34244ايمن اسماعيل على احمد عبد الباسط وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  15

جنيه  04444440444تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

ــــــــــــــــــــــ      

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  24244240وفي تاريخ  41123محمد عبد اللطيف بسيونى الكومى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  1

كريا برجسعد ز مركز طنطا بملك// سماح --العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / نواج طريق طنطا كفر الشيخ   --  

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  3220شركه تامر على المحمدى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  2

حى الهرم  -شارع ترعه المريوطيه  -( ابراج الخليج 0ه()14-1الدور االول ) - 1وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع بناحيه شقه رقم 

هالجيز -  

تم تعديل العنوان  24244212وفي تاريخ  3220شركه محمد احمد عبدالهادى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  3

حى  -شارع ترعه المريوطيه  -( ابراج الخليج 0ه()14-1الدور االول ) - 1, وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع بناحيه شقه رقم 

الجيزه -الهرم   

تم تعديل العنوان ,  24244212وفي تاريخ  3220مر على المحمدى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركه تا -  4

بملك //  -الشرقيه  -اول الزقازيق  -ش الجالء -برج التوحيد -الدور العاشر  - 1وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه شقه رقم 

 محمد عبدالكريم السيد احمد

تم تعديل العنوان  24244212وفي تاريخ  3220حمد احمد عبدالهادى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركه م -  5

 بملك // -الشرقيه  -اول الزقازيق  -ش الجالء -برج التوحيد -الدور العاشر  - 1, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه شقه رقم 

 محمد عبدالكريم السيد احمد

تم تعديل  24244219وفي تاريخ  20924نى حسين عبد الحليم عفيفى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    ها -  6

طنطا -- العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج االيمان شارع حسن رضوان بملك// سمير محمد الشناوى هالل   

تم تعديل العنوان  24244219وفي تاريخ  20924شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    ياسر عفيفى ابو هيبه عفيفى وشريكه ،  -  7

طنطا --, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج االيمان شارع حسن رضوان بملك// سمير محمد الشناوى هالل    

تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  20924السيد احمد السيد غريب وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  8

طنطا --وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج االيمان شارع حسن رضوان بملك// سمير محمد الشناوى هالل    

تم تعديل  24244219وفي تاريخ  20924هانى حسين عبد الحليم عفيفى وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  9

طنطا -- العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج االيمان شارع حسن رضوان بملك// سمير محمد الشناوى هالل   

تم تعديل  24244219وفي تاريخ  20924وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    ياسر عفيفى ابو هيبه عفيفى  -  10

طنطا -- العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج االيمان شارع حسن رضوان بملك// سمير محمد الشناوى هالل   
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تم تعديل العنوان ,  24244219وفي تاريخ  20924قم    السيد احمد السيد غريب وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  11

طنطا --وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج االيمان شارع حسن رضوان بملك// سمير محمد الشناوى هالل    

تم تعديل  22024244وفي تاريخ  20230بدر الدين عفيفى بدر الدين عفيفى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  12

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل  24244220وفي تاريخ  20230االمير عبد الله احمد الزيات وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  13

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  20230م    محمد صالح على الشيخ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برق -  14

 وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل  24244220وفي تاريخ  20230ابراهيم احمد عبدالحليم عبدالرحمن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  15

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل  24244220وفي تاريخ  20230عفيفى وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     بدر الدين عفيفى بدر الدين -  16

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل  24244220وفي تاريخ  20230االمير عبد الله احمد الزيات وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  17

ال يوجد العنوان , وصف الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان ,  24244220وفي تاريخ  20230محمد صالح على الشيخ وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  18

 وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم  24244220وفي تاريخ  20230ابراهيم احمد عبدالحليم عبدالرحمن وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  19

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ات االعالف لدى دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع االدويه البيطريه واضاف -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244240وفي تاريخ  19493الغير ،  سبق قيدها برقم     

افات شركة دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع االدويه البيطريه واض -  2

تأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف ال24244240وفي تاريخ  19493االعالف لدى الغير ،  سبق قيدها برقم     

افات االعالف دكتور محمد عبد الجيد حسين جاد الله وشريكته ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع االدويه البيطريه واض -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة24244240وفي تاريخ  19493لدى الغير ،  سبق قيدها برقم     

واضافات  لجيد حسين جاد الله وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع االدويه البيطريهشركة دكتور محمد عبد ا -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة24244240وفي تاريخ  19493االعالف لدى الغير ،  سبق قيدها برقم     

تخصصه ت نقل بالسيارات والمقاوالت العامه والمعيسى حامد عيسى الراعى وشريكته ، شركة تضامن  اضافه  نشاط مقاوال -  5

شاط االستيراد والمتكامله على النشاط االصلى واقامه مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه فيما عدا المالبس والشارت العسكريه والغاء ن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244210وفي تاريخ  23402،  سبق قيدها برقم     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

صه عمرو محمد محمد الراعى وشريكه ، شركة تضامن  اضافه  نشاط مقاوالت نقل بالسيارات والمقاوالت العامه والمتخص -  6

شاط االستيراد والمتكامله على النشاط االصلى واقامه مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه فيما عدا المالبس والشارت العسكريه والغاء ن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244210اريخ وفي ت 23402،  سبق قيدها برقم     

بق قيدها محمد حاتم عبدالجواد مصطفى وشريكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير من النشاط االصلى ،  س -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244212وفي تاريخ  33424برقم     

الستيكيه والتوريدات ن عفيفى بدر الدين عفيفى وشريكه ، شركة تضامن  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والببدر الدي -  8

وفي  20230م   العموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سبق قيدها برق

شاط , وصف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل الن24244220تاريخ   

والتوريدات  االمير عبد الله احمد الزيات وشريكه ، شركة تضامن  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والبالستيكيه -  9

وفي  20230م   العموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سبق قيدها برق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244220تاريخ   

وريدات محمد صالح على الشيخ وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والبالستيكيه والت -  10

وفي  20230م   الغاء ما دون ذلك ،  سبق قيدها برقالعموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله و

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244220تاريخ   

تيكيه ابراهيم احمد عبدالحليم عبدالرحمن وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والبالس -  11

ق قيدها برقم   فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سبوالتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن24244220وفي تاريخ  20230  

تيكيه والبالس بدر الدين عفيفى بدر الدين عفيفى وشريكه ، توصية بسيطة  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه -  12

ق قيدها برقم   والتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة24244220وفي تاريخ  20230  

كيه والتوريدات ل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والبالستياالمير عبد الله احمد الزيات وشريكه ، توصية بسيطة  تعد -  13

وفي  20230م   العموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سبق قيدها برق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة24244220تاريخ   

التوريدات على الشيخ وشركاه ، توصية بسيطة  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والبالستيكيه ومحمد صالح  -  14

وفي  20230م   العموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سبق قيدها برق

أشير:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف الت24244220تاريخ   

ستيكيه ابراهيم احمد عبدالحليم عبدالرحمن وشركاه ، توصية بسيطة  تعدل الى تجارة وتوريد المخلفات الورقيه والبال -  15

ق قيدها برقم   والتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته و توريد العماله والغاء ما دون ذلك ،  سب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة42202424وفي تاريخ  20230  

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

ــــــــــــــــــــــ      

 

الى: عيسى حامد عيسى  23402شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   24244210،  فى تاريخ :   -  1

 الراعى وشريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ركه لقانى  شركة تضامن  مدير و شريك  كما تخارج من عضويه الشضم الى عضويه الشركه /هناء السيد احمد سالمه الش -  1

متضامنين كما تعدل حق االداره والتوقيع بجعله للشركين ال -/عمرو محمد محمد الراعى واستلبم كل شريك كافه حقوقه وتخالص 

تمثيلها فى نفردان نيابه عن الشركه ووالسيده / هناء السيد احمد سالمه الشلقانى مجتمعان او م -عيسى حامد عيسى الراعى  -السيد 

يداع كافه شئونها امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وحق التعامل مع البنوك فى اال

   برقم    24244210والسحب واالقتراض باسم الشركه وايضا فتح االعتمادات والتحويالت وكافه ما يلزم لتحقيق ، تاريخ : 

23402 

ركه ضم الى عضويه الشركه /هناء السيد احمد سالمه الشلقانى  شركة تضامن  مدير و شريك  كما تخارج من عضويه الش -  2

متضامنين كما تعدل حق االداره والتوقيع بجعله للشركين ال -/عمرو محمد محمد الراعى واستلبم كل شريك كافه حقوقه وتخالص 

تمثيلها فى والسيده / هناء السيد احمد سالمه الشلقانى مجتمعان او منفردان نيابه عن الشركه و -راعى عيسى حامد عيسى ال -السيد 

يداع كافه شئونها امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وحق التعامل مع البنوك فى اال

برقم       24244210ت والتحويالت وكافه ما يلزم لتحقيق ، تاريخ : والسحب واالقتراض باسم الشركه وايضا فتح االعتمادا

23402 

لحق فى ضم الى عضويه الشركه /هناء السيد احمد سالمه الشلقانى  شركة تضامن  مدير و شريك  غرض الشركه وكذلك لهم ا -  3

نقوالت باسم قاريه واالراضى والسيارات والمالتوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركه وممتلكاتها الع

غ وتوقيع الشركه ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم ولهم حق قبض ودفع المبال

الت الشركه بالنقد معاموتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق ب

23402برقم       24244210او باالجل وتوكيل اين من المحاسبين او المحامين فيما يخص الشركه ، تاريخ :   

لحق فى ضم الى عضويه الشركه /هناء السيد احمد سالمه الشلقانى  شركة تضامن  مدير و شريك  غرض الشركه وكذلك لهم ا -  4

نقوالت باسم تراض والرهن والبيع الصول الشركه وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمالتوقيع على عقود الشراء واالق

غ وتوقيع الشركه ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم ولهم حق قبض ودفع المبال

معامالت الشركه بالنقد فه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بوتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كا

23402برقم       24244210او باالجل وتوكيل اين من المحاسبين او المحامين فيما يخص الشركه ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

االعمال  ط ان تكونعلى احمد على صقر  شركة تضامن  مدير و شريك  لهما حق االداره والتوقيع مجتمعين او منفردين بشر -  5

للطرفان انه ال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركه او الحصول على قروض للشركه فيجب ان يصدر من الشريكين مجتمعين و

41922برقم       24244210يجوز الى منهما عمل الدعايه باالسم التجارى ولكن الدعايه واالعالن بالسمه التجاريه ، تاريخ :   

بشرط ان  ه سعيد عبدربه الصغير  شركة تضامن  مدير و شريك  لهما حق االداره والتوقيع مجتمعين او منفردينمعتز بالل -  6

ن مجتمعين تكون االعمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركه او الحصول على قروض للشركه فيجب ان يصدر من الشريكي

    24244210لتجارى ولكن الدعايه واالعالن بالسمه التجاريه ، تاريخ : وللطرفان انه ال يجوز الى منهما عمل الدعايه باالسم ا

41922برقم     

مختلف  اسالم محمد عبدالسالم سالمه  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع بجعله للطرف االول امام -  7

تجميل اخطارات المستحضرات الطبيه ومستحضرات الالجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله الحق فى التنازل عن تسجيالت و

لبيع الصول واالدويه البيطريه والمكمالت الغذائيه لنفسه وللغير وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن وا

 24244212:  ها ، تاريخالشركه وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت واالستدانه من البنوك باسم الشركه ولصالح

30003برقم        

والتنازل  محمد حاتم جمال عبدالجواد مصطفى  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى اختصاصات مدير الشركه حق البيع -  8

، تاريخ : لشركه لمنتجات الشركه كلها سواء كان مستحضرات او مكمالت لنفسه او للغير كل ذلك على ان يتم التوقيع مشفوعا باسم ا

33424برقم       24244212  

ء الثالثه احمد اسماعيل على عبدالباسط  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع بجعله للشركا -  9

ثابت او  ها منمجتمعين او منفردين ولهم حق التوقيع على كافه العقود االقتراض والرهن بكافه انواعه لكافه اصول الشركه بما في

يض الغير وذلك منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والخاصه بذلك ولهم الحق فى توكيل او تفو

34244برقم       24244219لصالح البنوك او الغير ولهم الحق فى كفاله الغير ، تاريخ :   

داره والتوقيع يم عفيفى  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تعديل بند االضم الى عضويه الشركه / هانى حسين عبد الحل -  10

ك امام البنوك فى بجعله للشريك / هانى حسين عبد الحليم عفيفى له وحده منفردا حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وكذل

ات وجميع اعمال وكيالت التجاريه والتوقيع على الشيكالسحب وااليداع والتوقيع على عقود الرهن واالقتراض والبيع والشراء والت

كيل الغير فى االداره وفيما يحقق صالح الشركه والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه التجمعات العمرانيه وله حق تو

20924برقم       24244219ذلك كله او بعضه ، تاريخ :   

داره والتوقيع ين عبد الحليم عفيفى  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تعديل بند االضم الى عضويه الشركه / هانى حس -  11

ك امام البنوك فى بجعله للشريك / هانى حسين عبد الحليم عفيفى له وحده منفردا حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وكذل

ات وجميع اعمال الشراء والتوكيالت التجاريه والتوقيع على الشيكالسحب وااليداع والتوقيع على عقود الرهن واالقتراض والبيع و

كيل الغير فى االداره وفيما يحقق صالح الشركه والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه التجمعات العمرانيه وله حق تو

20924برقم       24244219ذلك كله او بعضه ، تاريخ :   

داره والتوقيع ضم الى عضويه الشركه / هانى حسين عبد الحليم عفيفى  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تعديل بند اال -  12

ك امام البنوك فى بجعله للشريك / هانى حسين عبد الحليم عفيفى له وحده منفردا حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وكذل

ات وجميع اعمال ع على عقود الرهن واالقتراض والبيع والشراء والتوكيالت التجاريه والتوقيع على الشيكالسحب وااليداع والتوقي

كيل الغير فى االداره وفيما يحقق صالح الشركه والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه التجمعات العمرانيه وله حق تو

20924قم   بر    24244219ذلك كله او بعضه ، تاريخ :   

د االداره والتوقيع ضم الى عضويه الشركه / هانى حسين عبد الحليم عفيفى  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعديل بن -  13

ك امام البنوك فى بجعله للشريك / هانى حسين عبد الحليم عفيفى له وحده منفردا حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وكذل

ات وجميع اعمال يداع والتوقيع على عقود الرهن واالقتراض والبيع والشراء والتوكيالت التجاريه والتوقيع على الشيكالسحب واال

كيل الغير فى االداره وفيما يحقق صالح الشركه والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه التجمعات العمرانيه وله حق تو

20924برقم       24421924ذلك كله او بعضه ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

د االداره والتوقيع ضم الى عضويه الشركه / هانى حسين عبد الحليم عفيفى  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعديل بن -  14

ى ك امام البنوك فبجعله للشريك / هانى حسين عبد الحليم عفيفى له وحده منفردا حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وكذل

ات وجميع اعمال السحب وااليداع والتوقيع على عقود الرهن واالقتراض والبيع والشراء والتوكيالت التجاريه والتوقيع على الشيك

كيل الغير فى االداره وفيما يحقق صالح الشركه والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه التجمعات العمرانيه وله حق تو

20924برقم       24244219، تاريخ : ذلك كله او بعضه   

د االداره والتوقيع ضم الى عضويه الشركه / هانى حسين عبد الحليم عفيفى  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعديل بن -  15

مام البنوك فى ك ابجعله للشريك / هانى حسين عبد الحليم عفيفى له وحده منفردا حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وكذل

ات وجميع اعمال السحب وااليداع والتوقيع على عقود الرهن واالقتراض والبيع والشراء والتوكيالت التجاريه والتوقيع على الشيك

كيل الغير فى االداره وفيما يحقق صالح الشركه والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه التجمعات العمرانيه وله حق تو

20924برقم       24244219كله او بعضه ، تاريخ : ذلك   

ريك / ابراهيم محمد ابراهيم قطب شالمش  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع بجعلها للش -  16

لطه دد اوسع السابراهيم محمد ابراهيم قطب شالمش وحده منفردا ويمثل الشركه فى عالقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الص

يه التجاريه للتعامل باسمها واجراء كافه العقود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذن

همات وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او االجل وله شراء جميع المواد والم

32120برقم       24244234له حق االقتراض بطريق فتح االعتمادات البنكيه وله حق االقتراض ، تاريخ : والمنقوالت و  

نوك ابراهيم محمد ابراهيم قطب شالمش  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  غير المحدود وما يلزمها من اعتمادات بالب -  17

ركه ، تاريخ : كيه وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع باسم الشوفتح الحسابات البنكيه وتحرير واستالم الشيكات البن

32120برقم       24244234  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

جديدات افرادت       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

13402برقم       24244244، تاريخ :  3304  2422/3/0محمد محمد السيد الننى  ساري حتي  -  1  

9224برقم       24244240، تاريخ :  3322  2420/42/14علي محمد علي سالم  سارى حتى  -  2  

2424برقم       24244240، تاريخ :  3303  2024/1/2عادل مجدى محمود محمد عامر  ساي حتي  -  3  

20342برقم       24244240، تاريخ :  3323  2420/40/12هانى حسن عبد الوارث عبد الشافى زنفل  سارى حتى  -  4  
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22124برقم       24244240، تاريخ :  3302  2424/9/14ديانا ميخائيل فريد واصف  سارى حتى  -  5  

2042برقم       24244240، تاريخ :  3321  2412/41/12شهد شهاد  سارى حتى ايهاب صبري  -  6  

2042برقم       24244240، تاريخ :  3322  2423/41/13ايهاب صبري شهد شهاد  سارى حتى  -  7  

12030برقم       24244240، تاريخ :  3321  2420/0/22عزه عبدالخالق محمود صقر  ساري حتي  -  8  

22941برقم       24244240، تاريخ :  3302  2424/11/20سعد الله محمد خطاب  سارى حتى احمد  -  9  

20324برقم       24244240، تاريخ :  3394  2420/40/41كرم محمد اسماعيل سعودى  سارى حتى  -  10  

0292رقم   ب    24244240، تاريخ :  3324  2424/14/21جورج سمير توفيق جرجس بسخرون  سارى حتى  -  11  

12420برقم       24244240، تاريخ :  3392  2423/0/19تامر فتحى توفيق حماده  سارى حتى  -  12  

0042برقم       24244240، تاريخ :  3392  2424/42/10محمد محمد احمد المالح  سارى حتى  -  13  

0042برقم       24244240، تاريخ :  3392  2424/42/10المالح لالستيراد والتصدير  سارى حتى  -  14  

23214برقم       24244240، تاريخ :  3412  2424/12/24محمد السيد على احمد باشا  سارى حتى  -  15  

0222برقم       42442402، تاريخ :  3449  2424/14/12محمود ابراهيم محمود خفاجى  سارى حتى  -  16  

20022برقم       24244240، تاريخ :  3441  2420/2/20وائل موسى السيد قحيف  سارى حتى  -  17  

24920برقم       24244240، تاريخ :  3390  2420/4/20عادل امام سيد احمد  سارى حتى  -  18  

0402برقم       24244240ريخ : ، تا 3440  2419/2/9منير ميشيل منير اندراوس  سارى حتى  -  19  

0402برقم       24244240، تاريخ :  3442  2424/2/2منير ميشيل منير اندراوس  سارى حتى  -  20  

24229برقم       24244240، تاريخ :  3411  2420/4/10محمد مصطفى احمد فرج  سارى حتى  -  21  

23923برقم       24244240، تاريخ :  3410  2420/2/12احمد نجيب عبد العزيز العجورى  سارى حتى  -  22  

2242برقم       24244240، تاريخ :  3414  2420/4/0عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز سالمه  سارى حتى  -  23  

12430برقم       24244249، تاريخ :  3430  2423/40/10زكريا عثمان عمرو بدير  سارى حتى  -  24  

24410برقم       24244249، تاريخ :  3304  2424/42/49الم السيد غطاس  سارى حتى محروس عبد الس -  25  

12139برقم       24244249، تاريخ :  3440  2423/43/20رضا عبد الجليل على الشرشابى  سارى حتى  -  26  

22299برقم       24244249، تاريخ :  3432  2424/11/20السيد عز العرب عبد الجواد رحيم  سارى حتى  -  27  

0029برقم       24244249، تاريخ :  3423  2424/3/31نعيمه شتيه محمود محمد الدسوقى  سار حتي  -  28  

20204برقم       24244249، تاريخ :  3340  2420/42/43جمال محمود محمد اسماعيل  سارى حتى  -  29  

2249برقم       24244249، تاريخ :  3433  2420/40/42السيد عبدالعظيم محمد شعبان  سارى حتى  -  30  

2320برقم       24244214، تاريخ :  3402  2419/12/24صيدليه د/ عمرو محمود علوي  سارى حتى  -  31  
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2320برقم       24244214، تاريخ :  3402  2424/12/19صيدليه د/ عمرو محمود علوي  سارى حتى  -  32  

2902برقم       24244214، تاريخ :  3429  2420/0/10حتى  هبه ربيع فايد عصر  سارى -  33  

0212برقم       24244214، تاريخ :  3421  2424/14/13سامح على عبدالحميد على  سارى حتى  -  34  

13312برقم       24244214، تاريخ :  3442  2422/2/24صباح محمد عبدالله امبابى  سارى حتى  -  35  

0030برقم       24244214، تاريخ :  3424  2419/3/20يد احمد شتا  سارى حتى محمود محمود س -  36  

0030برقم       24244214، تاريخ :  3422  2424/3/20محمود محمود سيد احمد شتا  سارى حتى  -  37  

24102برقم       24244214، تاريخ :  3404  2420/3/0شاديه شعبان هنداوى الباهت  سارى حتى  -  38  

24400برقم       24244214، تاريخ :  3403  2420/3/20رباب مسعد محمد عالم  سارى حتى  -  39  

20240برقم       24244214، تاريخ :  3443  2420/9/9السيد حسن السيد شتات  ساري حتي  -  40  

20332برقم       24244214، تاريخ :  3422  2420/2/11احمد محمد عبد الجواد جادو  سارى حتى  -  41  

21231برقم       24244214، تاريخ :  3422  2424/0/1جمال عبدالله سيد احمد سالمه  سارى حتى  -  42  

2902برقم       24244214، تاريخ :  3422  2420/2/2هبه ربيع فايد عصر  سارى حتى  -  43  

22012برقم       24244214، تاريخ :  3420  2424/14/20السعيد رضا على على المصرى  سارى حتى  -  44  

0409برقم       24244214، تاريخ :  3444  2424/3/10فاطمه حامد محمد قاسم  ساري حتي  -  45  

20241برقم       24244214، تاريخ :  9344  2420/9/14وفاء العربى احمد محمد ابو جوخه  سارى حتى  -  46  

2442برقم       24244211، تاريخ :  3012  2420/4/20عبدالمقصود ابواليزيد عبدالمقصود عصر  سارى حتى  -  47  

23400برقم       24244211، تاريخ :  3021  2424/12/14مكتب الحسانين للرحالت  سارى حتى  -  48  

24434برقم       24244211، تاريخ :  3492  2420/3/24جوده  سارى حتى  سيد احمد عيد سيد احمد -  49  

229برقم       24244211، تاريخ :  3023  2422/1/22السيد يونس شبل يونس  سارى حتى  -  50  

20294برقم       24244211، تاريخ :  3010  2420/9/14هيثم عبد الوهاب محمد زكى البدرى  سارى حتى  -  51  

9142برقم       24244211، تاريخ :  3491  2420/2/1حسام الدين محمد محمود ابودسوقى  ساري حتي  -  52  

12490برقم       24244211، تاريخ :  3492  2423/0/19هيثم فكيه عبد الحليم الجبالى  سارى حتى  -  53  

12490برقم       24244211: ، تاريخ  3492  2424/3/20هيثم فكيه عبد الحليم الجبالى  سارى حتى  -  54  

24119برقم       24244211، تاريخ :  3031  2420/3/2محمد على سعد ابو السعود  ساري  -  55  

24000برقم       24244211، تاريخ :  3020  2420/444/40هدير حامد احمد شبشوب  سارى حتى  -  56  

20444برقم       24244211، تاريخ :  3029  2420/2/12رشا رمضان محمد منصور  ساري حتي  -  57  

2930برقم       24244211، تاريخ :  3030  2420/41/43مدحت نجيب الغرابلي عبدالحميد نوفل  سارى حتى  -  58  
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11139برقم       24244211، تاريخ :  3032  2421/40/12منى احمد محمد محفوظ  سارى حتى  -  59  

2202برقم       24244212، تاريخ :  3003  2424/12/2سارى حتى   شعبان محمود احمد خليل مراد -  60  

4242برقم       24244212، تاريخ :  3004  2423/11/24اسامه عبدالعظيم محمد سبول  سارى حتى  -  61  

24213برقم       24244212، تاريخ :  3022  2420/4/9صبرى عبدالمنعم محمد سليمان  سارى حتى  -  62  

2224برقم       24244212، تاريخ :  3021  2420/0/12د عنتر السعيد فريخه  سارى حتى احم -  63  

2224برقم       24244212، تاريخ :  3021  2420/0/12مؤسسه فريخه للزيوت والشحومات  سارى حتى  -  64  

9032برقم       24244212، تاريخ :  3000  2424/14/0شعبان حسن احمد شعيب  سارى حتى  -  65  

4022برقم       24244212، تاريخ :  3002  2423/11/2ايمن علي علي ابوالعطا شادي  سارى حتى  -  66  

10020برقم       24244212، تاريخ :  3049  2422/11/19عنتر سعد محمد قطب الخطيب  سارى حتى  -  67  

20220برقم       24244212، تاريخ :  3000  2420/0/12شعبان شعبان محمد شعبان  سارى حتى  -  68  

21004برقم       24244212، تاريخ :  3002  2424/2/2امانى محمد عبد المجيد عبد الفتاح حريشه  سارى حتى  -  69  

برقم       24244212، تاريخ :  3002  2420/0/10الخطيب لتجاره السيارات والتوك توك والموتوسيكالت  سارى حتى  -  70

20249 

20002برقم       24244213، تاريخ :  3040  2420/2/20احمد زكى مرشدى زكى  سارى حتى  -  71  

12020برقم       24244213، تاريخ :  3022  2423/2/22حنان محمد مصطفى خليل  سارى حتى  -  72  

13442م   برق    24244213، تاريخ :  3021  2422/3/1اسامه حسنين محمد فتح الله  سارى حتى  -  73  

0220برقم       24244213، تاريخ :  3029  2424/0/12محمد كامل علي محمد البدهلي  سارى حتى  -  74  

24943برقم       24244213، تاريخ :  3092  2420/4/22ابراهيم عصام ابراهيم اسماعيل  سارى حتى  -  75  

20434برقم       24244213، تاريخ :  0923  2420/2/12حنان ماجد عبد الهادى الشافعى  سارى حتى  -  76  

24242برقم       24244213، تاريخ :  3099  2420/3/14محمد محمد ابرهيم رمضان  سارى حتى  -  77  

20422برقم       24244213، تاريخ :  3091  2420/2/10حسام نظمى محمد الحمزاوى  سارى حتى  -  78  

2404برقم       24244213، تاريخ :  3022  2424/3/14سارى حتى   هيثم رمضان محمد احمد عبدالهادى -  79  

2404برقم       24244213، تاريخ :  3029  2420/3/13هيثم رمضان محمد احمد عبدالهادى  سارى حتى  -  80  

2202برقم       24244213، تاريخ :  3022  2420/0/24رزق عبدالجواد السيد احمد الفقي  سارى حتى  -  81  

24004برقم       24244210، تاريخ :  3042  2420/3/34اسامه الشناوى احمد الشناوى شوشه  ساري حتي  -  82  

22000برقم       24244210، تاريخ :  3010  2424/14/29محمد السيد مصطفى محمد  سارى حتى  -  83  

21021برقم       24244210 ، تاريخ : 3023  2424/42/42سامح حامد محمد ابو العنين  سارى حتى  -  84  

2020برقم       24244210، تاريخ :  3032  2420/1/9دار التركي للطباعه  ساري حتي  -  85  
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20442برقم       24244210، تاريخ :  3011  2420/40/44على محمد على عمر  سارى حتى  -  86  

12434برقم       24244210:  ، تاريخ 3029  2423/40/10محمد رجب عيد الرفاعى  سارى حتى  -  87  

20000برقم       24244210، تاريخ :  3014  2420/42/20مكتب الديش للرحالت  سارى حتى  -  88  

20023برقم       24244210، تاريخ :  3012  2420/0/2محمد حمدى عبد الرحمن المنير  ساري حتي  -  89  

20430برقم       24244212، تاريخ :  0022  2420/0/4حتى  نادره محمد السعيد عبد الغنى ابو ضهر  سارى -  90  

24239برقم       24244212، تاريخ :  3002  2420/44/13مصنع جبر للمعدات الكهربائية واالضاءه  سارى حتى  -  91  

24239برقم       24244212، تاريخ :  3002  2420/44/13احمد محمود محمود جبر  سارى حتى  -  92  

24239برقم       24244212، تاريخ :  3002  2420/44/13بر لصيانه وخدمات المحمول  سارى حتى ج -  93  

24239برقم       24244212، تاريخ :  3002  2420/44/13مصنع جبر للمعدات الكهربائية  سارى حتى  -  94  

20424برقم       24244212، تاريخ :  3002  2420/2/10هبه كرم فتحى السحيتى  سارى حتى  -  95  

20309برقم       24244212، تاريخ :  3042  2420/42/11سامح السيد ابراهيم متولى الشرقاوى  سارى حتى  -  96  

20109برقم       24244212، تاريخ :  3003  2420/0/12عبده ابراهيم عبدالمقصود حسانين  سارى حتى  -  97  

2440برقم       24244212، تاريخ :  3000  2424/11/2ربيع فوزي محمد عبيدو  سارى حتى  -  98  

24924برقم       24244212، تاريخ :  0024  2420/4/29يسن محمد فايد على فايد  سارى حتى  -  99  

20409برقم       24244212، تاريخ :  3009  2420/44/14عبد الرحيم جبر عبد الرحيم الخولى  سارى حتى  -  100  

10202برقم       24244212، تاريخ :  3040  2422/12/9محمد عادل عبد الفتاح البنهاوى  ساري حتي  -  101  

14024برقم       24244212، تاريخ :  3219  2422/2/20خالد محمد محمد السيد  ساري حتي  -  102  

14401برقم       42442122، تاريخ :  3240  2422/42/42محمد حافظ عبدالوهاب على  سارى حتى  -  103  

24430برقم       24244212، تاريخ :  3212  2420/3/23وليد رشاد محمد الفره  ساري حتي  -  104  

2041برقم       24244212، تاريخ :  3020  2420/0/4احمد حسن ذكي عبدالجواد عامر  ساري حتي  -  105  

12032برقم       24244212، تاريخ :  3212  2421/11/23محمد صالح ابراهيم عبدالمجيد  ساري حتي  -  106  

20244برقم       24244212، تاريخ :  3029  2420/40/10عمرو حسن عبد الحى عثمان حسن  سارى حتى  -  107  

24012برقم       24244212، تاريخ :  3243  2420/44/44محمود ابراهيم مصطفى البهنسى  سارى حتى  -  108  

20134برقم       24244212، تاريخ :  3092  2420/40/49مد السيد احمد عبد المجيد  سارى حتى مجدى مح -  109  

4013برقم       24244212، تاريخ :  3211  2423/14/19ابراهيم يسري ابراهيم سراج الدين  سارى حتى  -  110  

22429برقم       24244219خ : ، تاري 3242  2424/14/22عالء محمد رجب عباس جمعه غنيم  سارى حتى  -  111  

2242برقم       24244219، تاريخ :  3232  2420/4/0شريف عبدالاله عبدالله على عيسى  سارى حتى  -  112  
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12924برقم       24244219، تاريخ :  3220  2423/14/12محمد صبحى سليمان على  ساري حتي  -  113  

2003برقم       24244219، تاريخ :  3249  4122/1/24السيد محمد احمد السيد  سارى حتى  -  114  

2003برقم       24244219، تاريخ :  3204  2423/1/24السيد محمد احمد السيد  سارى حتى  -  115  

10121برقم       24244219، تاريخ :  2329  2422/14/2رضا قطب سيد احمد عامر  سارى حتى  -  116  

9104برقم       24244219، تاريخ :  3242  2420/2/4سارى حتى برجل لتجارة الفاكهه   -  117  

2092برقم       24244219، تاريخ :  3232  2420/0/19ابتسام مصطفى محمد شاهين  سارى حتى  -  118  

12222برقم       24244219، تاريخ :  3224  2423/2/9عبد الله عبد الحميد محمود بكر  سارى حتى  -  119  

9104برقم       24244219، تاريخ :  3249  2424/14/10ل لتجارة الفاكهه  سارى حتى برج -  120  

11244برقم       24244223، تاريخ :  3222  2421/2/10مصطفى عبدالمجيد صبحى الهوارى  سارى حتى  -  121  

10332برقم       23242442، تاريخ :  3202  2422/14/12صالح ابراهيم سيد احمد الشرشابى  سارى حتى  -  122  

24994برقم       24244223، تاريخ :  3204  2420/4/34محمد عبد الباقى محمد الجدى  سارى حتى  -  123  

10044برقم       24244223، تاريخ :  3204  2423/2/14نسرين محمد رياض علي  سارى حتى  -  124  

21444برقم       24244223، تاريخ :  3202  2424/0/10قدريه عبد الخالق زغلول احمد جمعه  سارى حتى  -  125  

21242برقم       24244223، تاريخ :  3203  2424/2/24نبيل رمضان عبد السالم الحو  سارى حتى  -  126  

4292برقم       24244223، تاريخ :  3209  2423/9/2احمد رضا عطيه العدس  سارى حتى  -  127  

12120برقم       24244223، تاريخ :  3202  2423/3/20عمرو محمد عبد البارى الشرقاوى  سارى حتى  -  128  

24042برقم       24244223، تاريخ :  3220  2420/4/2نادر محمد حسن ابو سالم  سارى حتى  -  129  

21344برقم       24244223تاريخ : ،  3223  2424/0/4عبد المعطى محمود عبد المعطى درغام  سارى حتى  -  130  

13990برقم       24244223، تاريخ :  3229  2422/0/3محمود محمود على يوسف  سارى حتى  -  131  

20421برقم       24244223، تاريخ :  3200  2420/0/3احمد محمد احمد الحق  سارى حتى  -  132  

22942برقم       24244223، تاريخ :  3202  2424/12/1محمد محمد حسن بدوى الصواف  سارى حتى  -  133  

20420برقم       24244223، تاريخ :  3224  2420/2/24هشام احمد اسماعيل على عيشه  سارى حتى  -  134  

19922برقم       24244223، تاريخ :  3223  2424/2/0وديع سعد على عياد  سارى حتى  -  135  

2029برقم       24244224، تاريخ :  3292  2420/0/12عبدالنبى  سارى حتى  اسامه عبدالفتاح عبدالله -  136  

12202برقم       24244224، تاريخ :  3212  24232/13احمد ابراهيم الدسوقى محمد الغريب  سارى حتى  -  137  

24323  برقم     24244224، تاريخ :  3294  2420/3/19ابراهيم رزق بدير ابو سمره  سارى حتى  -  138  

24222برقم       24244224، تاريخ :  3244  2424/4/10تامر عبد الجواد ابو اليزيد حمزه  سارى حتى  -  139  
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    24244224، تاريخ :  3244  2424/4/10حمزه هوم للمقاوالت ) تامر عبد الجواد ابو اليزيد حمزه (  سارى حتى  -  140

24222برقم     

2202برقم       24244224، تاريخ :  3221  2420/2/2فى  سارى حتى طارق فوزى محمد مصط -  141  

0322برقم       24244224، تاريخ :  3299  2424/2/22احمد ابراهيم عبدالفتاح عبدالمقصود عامر  سارى حتى  -  142  

02303برقم       24244224، تاريخ :  3212  2420/1/24حسام على السباعى جعفر  سارى حتى  -  143  

24022برقم       24244224، تاريخ :  3292  2420/4/2عادل الحسينى الششتاوى صقر  سارى حتى  -  144  

21029برقم       24244224، تاريخ :  3293  2424/2/13فايز عبد الوهاب العيسوى غلوش  سارى حتى  -  145  

2222برقم       24244220:  ، تاريخ 3202  2412/42/49عبده محمد احمد الحبيبى  سارى حتى  -  146  

2222برقم       24244220، تاريخ :  3209  2423/42/49عبده محمد احمد الحبيبى  سارى حتى  -  147  

9409برقم       24244220، تاريخ :  3233  2420/49/20عباس اسماعيل على البربرى  سارى حتى  -  148  

21232برقم       24244220، تاريخ :  3223  2424/2/40فتحى مكى رمضان النجار  سارى حتى  -  149  

20322برقم       24244220، تاريخ :  3222  2420/40/23مصطفى اسماعيل احمد ابو النصر  سارى حتى  -  150  

برقم       24244220، تاريخ :  3222  2420/40/23مكتب ابو النصر لالعمال االلخشبيه والنجاره  سارى حتى  -  151

20322 

3204برقم       24244220، تاريخ :  3201  2423/42/12بسيوني السعيد عبدالمقصود البالط  سارى حتى  -  152  

10443برقم       24244220، تاريخ :  3202  2422/9/10رمضان عبدالمنعم على خليل الشامى  سارى حتى  -  153  

10432برقم       24244220تاريخ : ،  3231  2422/12/24رشا سمير محمد على خلف  سارى حتى  -  154  

12422برقم       24244220، تاريخ :  3230  2421/49/19محمود ربيع عبدالمطلب عبدالمنعم  سارى حتى  -  155  

22243برقم       24244220، تاريخ :  3249  2424/11/22السعيد عبد الله السعيد حموده  سارى حتى  -  156  

12412برقم       24244220، تاريخ :  3224  2421/41/23محمد عدلى راغب الحو  سارى حتى  -  157  

20204برقم       24244220، تاريخ :  3220  2420/40/10شرين انور عبد العزيز رميح  سارى حتى  -  158  

24304م   برق    24244220، تاريخ :  3200  2420/3/12عطاره الرشيدى  ساري حتي  -  159  

23421برقم       24244220، تاريخ :  3220  2420/41/12وائل مصطفى هالل مرسى  سارى حتى  -  160  

11329برقم       24244220، تاريخ :  3292  2421/40/14محمد سعد محمد ابومايله  سارى حتى  -  161  

20202برقم       24244220:  ، تاريخ 3220  2420/42/43الهيتى للمواد الغذائيه  سارى حتى  -  162  

20202برقم       24244220، تاريخ :  3220  2420/42/43محمود عبدالصمد عبدالرحمن الهيتى  سارى حتى  -  163  

22213برقم       24244222، تاريخ :  3949  2424/11/12جيهان حمزه محمد بهيج  سارى حتى  -  164  

2129برقم       24244222، تاريخ :  3922  2424/3/22تى السيد محمد السيد الننى  سارى ح -  165  
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2129برقم       24244222، تاريخ :  3934  2420/3/22السيد محمد السيد الننى  سارى حتى  -  166  

20420برقم       24244222، تاريخ :  3912  2420/0/24نهله ابراهيم ابراهيم البيومى  سارى حتى  -  167  

0924برقم       24244222، تاريخ :  3929  2419/0/1دالرؤوف البغدادى  سارى حتى السعيد عب -  168  

0924برقم       24244222، تاريخ :  3931  2424/0/31السعيد عبدالرؤوف البغدادى  سارى حتى  -  169  

2091 برقم      24244222، تاريخ :  3942  2420/0/31عبد البارى لتجاره االخشاب  سارى حتى  -  170  

2091برقم       24244222، تاريخ :  3942  2420/0/31عبدالرحمن عبدالله توفيق عبدالبارى  سارى حتى  -  171  

2091برقم       24244222، تاريخ :  3943  2420/0/31عبدالرحمن عبدالله توفيق عبدالبارى  سارى حتى  -  172  

0423برقم       24244222، تاريخ :  9443  2419/3/21فهيمه عبدالنبي جاد  سارى حتى  -  173  

0423برقم       24244222، تاريخ :  3941  2424/3/24فهيمه عبدالنبي جاد  سارى حتى  -  174  

2092برقم       24244234، تاريخ :  3943  2420/1/10محمد محمد محمد النجولي  سارى حتى  -  175  

2234برقم       24244234، تاريخ :  3930  2423/2/23عابر كمال نصر حوام  سارى حتى  -  176  

20023برقم       24244234، تاريخ :  3901  2420/2/20احمد عبدالبارى السيد النمر  سارى حتى  -  177  

20330برقم       24244234، تاريخ :  3930  2420/2/14محمد حلمى عبد المطلب السيد رصد  سارى حتى  -  178  

    24244234، تاريخ :  3902  2422/9/19تيراد والتصدير واالدوات المنزليه والكهربائيه  سارى حتى الصبرى لالس -  179

10422برقم     

22044برقم       24244234، تاريخ :  3904  2424/14/22احمد ابراهيم ابراهيم االشرم  سارى حتى  -  180  

9293برقم       24244234، تاريخ :  3902  2420/2/23نجالء محمود عبدالرزاق ابوحويله  سارى حتى  -  181  

10042برقم       24244234، تاريخ :  3933  2423/2/9راشد ابراهيم صديق صيام  سارى حتى  -  182  

19290برقم       24244231، تاريخ :  3994  2424/41/19رشا السيد احمد مصطفى  سارى حتى  -  183  

2239برقم       24244231، تاريخ :  3920  2420/40/24سارى حتى محمد رضا كمال احمد شمخ   -  184  

24421برقم       24244231، تاريخ :  3993  2420/42/23محمد المعداوى ابراهيم الفقى  سارى حتى  -  185  

12422برقم       24244231، تاريخ :  3921  2423/42/34مكتب فنون لالستيراد والتصدير  سارى حتى  -  186  

12002برقم       24244231، تاريخ :  3924  2423/42/24مكتب الطرينى ترافيل  سارى حتى  -  187  

21022برقم       24244231، تاريخ :  3990  2424/42/42حسن عبد الرحمن ادريس على  سارى حتى  -  188  

2222برقم       23124244، تاريخ :  3994  2424/42/10محمد عزت عبدالجليل احمد  سارى حتى  -  189  

2222برقم       24244231، تاريخ :  3991  2420/42/10محمد عزت عبدالجليل احمد  سارى حتى  -  190  

22200برقم       24244231، تاريخ :  3902  2424/11/10ابو العزم ميديكال  سارى حتى  -  191  

22200برقم       24244231، تاريخ :  3902  2424/11/10ابو العزم ميديكال للتوريدات الطبيه  سارى حتى  -  192  
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12234برقم       24244231، تاريخ :  3920  2423/44/41السيد جالل السيد العشرى  سارى حتى  -  193  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

20003برقم       24244240، تاريخ :  3391  2420/42/20تى احمد ابراهيم السيد راضى وشركاه  سارى ح -  1  

20003برقم       24244240، تاريخ :  3391  2420/42/20عبد المنعم ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه  سارى حتى  -  2  

2140برقم       24244240، تاريخ :  3444  2420/3/24شركة ابراهيم عبدالسميع شرف وشريكته  سارى حتى  -  3  

2140برقم       24244240، تاريخ :  3444  2420/3/24ابراهيم عبدالسميع شرف وشركاه  سارى حتى  -  4  

12011برقم       24244249، تاريخ :  3422  2423/40/40خيرى عبده طه مصطفى وشريكه  سارى حتى  -  5  

20329برقم       24244210يخ : ، تار 3030  2420/40/19فاتن احمد محمد بكر وشريكتها  سارى حتى -  6  

21322برقم       24244212، تاريخ :  3002  2424/40/14محمد عبد المنعم الشاويش وشركاه  سارى حتى  -  7  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13بدر الدين عفيفى بدر الدين عفيفى وشريكه  سارى حتى  -  8  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13حمد الزيات وشريكه  سارى حتى االمير عبد الله ا -  9  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13محمد صالح على الشيخ وشركاه  سارى حتى  -  10  

20230برقم       24244220: ، تاريخ  3234  2420/49/13ابراهيم احمد عبدالحليم عبدالرحمن وشركاه  سارى حتى  -  11  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13بدر الدين عفيفى بدر الدين عفيفى وشريكه  سارى حتى  -  12  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13االمير عبد الله احمد الزيات وشريكه  سارى حتى  -  13  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13الشيخ وشركاه  سارى حتى  محمد صالح على -  14  

20230برقم       24244220، تاريخ :  3234  2420/49/13ابراهيم احمد عبدالحليم عبدالرحمن وشركاه  سارى حتى  -  15  

20022برقم       24244222 ، تاريخ : 3922  2420/2/23محمد فؤاد محمد على عزام وشركاه  سارى حتى  -  16  

برقم       24244222، تاريخ :  3922  2420/2/23امير عبد المنعم صبرى امين محمد رضوان وشركاه  سارى حتى  -  17

20022 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


