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 فى االستيراد عن 08880 برقم 25105113 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هديه على محمد خالد -  1

 الزهور حى وحده 0555ال مساكن 125 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود

 االستيراد عن 08880 برقم 25105118 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره ابو محمد مصطفى محمد -  2

 مساكن 3 مدخل 3 عمارة 0 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا كلذل المنظمة القوانين حدود فى

 الثانى الدور البحر طرح شارع الموظفين

 االستيراد عن 08800 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازقى احمد محمد محمد احمد -  3

 3 مدخل حطين عمارة 23 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى

 الزهور تعاونيات

 عن 08880 برقم 25105110 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجى محمد محمود اسماعيل احمد -  4

 مجال فى والتدريب الخبرة شهادات واستخراج والمهنية التجارية والتوكيالت والترجمة والكنبيوتر للغات المهنى التدريب عمليات

 شارع المسروق الدور االيمان برج 1 رقم مكتب:  بجهة ، االدارية المهارات وتنمية التدريبية واالستشارات البشرية الموارد تنمية

 عرابى

 فى االستيراد عن 08888 برقم 25105118 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض محمد السيد وفاء -  0

 الوليد بن خالد مساكن 45 عمارة 12 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 الزهور

 حدود فى االستيراد عن 08803 برقم 25105125 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على امينه -  6

 الزهور العاص بن عمرو مساكن أ30 عماره 8 رقم شقه:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين

 بجهة ، صيدليه عن 08053 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ساويرس امين نعيم مايكل -  8

 والنصر الحريه شارع لعيلها بيت برج14 رقم محل: 

 08800 برقم 25105153 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجيمى حسن الدين كمال محمد النبويه فاطمه -  8

 ثالث دور 315 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن

 البحر وطرح درويش سيد شارع قبلى أ عمارة للمهندسين واالسكان للبناء التعاونية الجمعية مشروع

 فى االستيراد عن 08888 برقم 25105113 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل محمد عباس ناديه -  0

 االسكان بنك مساكن 20 رقم عماره 20 رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات  القوانين حدود

 عن 08884 برقم 25105110 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد -  15

 شوقى واحمد رمسيس شارع وتنظيم مدن جديد 13 عمارة المدخل يمين 2 محل:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة

 فى االستيراد عن 08801 برقم 25105125 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القط ابراهيم محمد رانده -  11

 شوقى احمد شارع 22 رقم عقار الرابع الدور 18 رقم بالشقه 2 رقم حجرة:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود

 سالم وصالح

 سوبر عن 08863 برقم 25105156 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعى محمد نعمان محمود -  12
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 28 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد المستعملة الموبيليات

 الزهور تعاونيات االندلس عمارة

 عن 08050 برقم 25105131 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد السيد محمد صالح نجالء -  14

 تطوير مشروع 13 بلوك 0 رقم عقار االول الدور 1 رقم شقه:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 القابوطى

 فى االستيراد عن 08885 برقم 25105150 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه محمد وهبه راويه -  10

 والجبانه الباجورى حاره وسابقا حاليا االمل حاره 08 رقم عقار االول الدور 1 شقه:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود

 االستيراد عن 08884 برقم 25105115 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مسعد السيد السيد مياده -  16

 وسعد سيزوستريس شارع 0 رقم عقار االول الدور 2 رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 زغلول

 فى االستيراد عن 08051 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فؤاد محمد مجدى والء -  18

 الحريه عمارات 05 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود

 االستيراد عن 08808 برقم 25105153 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد السيد احمد نهى -  18

 تعاونيات 3 مدخل مكه عمارة 21 قة بش حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى

 الزهور

 عن 08861 برقم 25105153 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوى عرابى الغنى عبد محمد حسام -  10

 ، وسفتى سباكة وادوات كهربائية وتوريدات(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 صدقى ومحمود يوليو 23 شارع اميرة برج 10 بشقة حجرة:  بجهة

 عن 08868 برقم 25105158 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكفراوى محمد رمضان السيد احمد -  25

 الزهور/المروه مساكن 68 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 عن 08860 برقم 25105156 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله المحمودى شلبى محمد هدى -  21

 اللنش مساكن ب 3 عمارة 0 شقة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 فى االستيراد عن 08054 برقم 25105120 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد فرحات منال -  22

 الدور  6 بشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 الزهور قسم الزهور تعاونيات بورفؤاد شباب جمعية 1 مدخل أ عمارة السادس

 فى االستيراد عن 08865 برقم 25105153 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين فرج السيد منال -  23

 عبد بن عمر مساكن ب 00 عمارة 10 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 الزهور العزيز

 مالبس تجارة عن 08864 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ورده ابو احمد جمال احمد -  24

 والسواحل االزهار شارع 83 عمارة 3 محل:  بجهة ، حريمى

 عن 08808 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابو مسعد محمد احمد نرمين -  20

 36 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الكويت حى منطقه

 مركز عن 26800 برقم 25105135 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راغب المنعم عبد محمد مجدى -  26

 الزهراء فاطمه منطقة 30 رقم بالورشة اخر رئيسى محل:  بجهة ، حريق طفايات
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 السادس الدور 0 مدخل الهندسة كلية مساكن 13 بشقة حجرة:  بجهة ، حريق طفايات

 فى االستيراد عن 08882 برقم 25105115 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم فهمى سعيد فادى -  28

 والجبرتى محمود السلطان شارع 8 رقم عقار الثالث الدور 8 رقم شقه:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانيين حدود

 االستيراد عن 08886 برقم 25105113 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحطاب ابراهيم مسعد ايمان -  20

 شباب ابراج البغدادى اللطيف عبد عماره علوى االول الدور 2 رقم شقه:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 الزهور حى اكتوبر

 فى االستيراد عن 08886 برقم 25105116 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد محمد نوال -  35

 الرحاب مساكن 05 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود

 تجارة عن 08804 برقم 25105125 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام محمد ابراهيم محمد -  31

 المعلمين مساكن 3 ع 16 رقم محل:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد والمجوهرات المصوغات

 العزب ارض

 عن 08800 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازقى احمد محمد محمد احمد -  32

 الزهور تعاونيات 3 مدخل حطين عماره 23 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لك<ل النظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 عن 08882 برقم 25105114 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح العزيز عبد القادر عبد نجوي -  33

 النصر ابراج الرحاب 2 برج الخامس الدور 06 رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 على محمد شارع

 عن 08881 برقم 25105114 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف الرحمن عبد كمال ناديه -  34

 13 شقة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور الجيزة اكنمس 3 مدخل البخارى االمام عمارة الثالث الدور

 عن 08888 برقم 25105118 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا ابراهيم خاطر خاطر محمود محمد -  30

 مكتب:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور وحدة 0555 مساكن 30 عمارة 13 بشقة

 فى االستيراد عن 08055 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زقزوق محمود طه هدى -  36

 زينب السيدة مساكن 0 عمارة 15 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 تجارة عن 08802 برقم 25105125 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويد صالح ابراهيم جويد محمد -  38

 شارع 40 عقار 4 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد و المالبس

 والشرقية القليوبية

 عن 08052 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوجى الحى عبد محمد احمد منى -  38

 الجديده االسر مساكن فتحى حسن شارع 68 عماره 1 محل:  بجهة ، السيارات وكماليات اكسسوارات تجاره
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( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى والتصدير االستيراد  ،  شركة   وشركاه بيدق محمد محمد رفعت محمد -  1

 حدود فى والتصدير االستيراد عن ، 08868 برقم 25105158 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6) والمادة

 الزهور المدينة شباب 0 عمارة 282 شقة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 الصناعى االمن ومستلزمات ووسائل ومالبس وكرفانات عماله توريد  ،  شركة   وشركاه رشوان سليمان محمود عادل -  2

 ائيه<غ مواد وتوريد وسيارات ومواصالت ونقل وتوريد للغير ثقيله ومعدات السيارات وتاجير المهنيه والصحه والسالمه

 ومستلزمات وكيماويات بويات وتوريد ومطبوعات مكتبيه ادوات وتوريد والتجهيزات واالثاث واالالت وتاجير وتوريد ومشروبات

 المراتب وتجارة واستيراد المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد يلزمهم ما وكل والهيئات للشركات غيار وقطع

 ووسائل ومالبس وكرفانات عماله توريد عن ، 08883 برقم 25105115 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  والمفروشات

 وسيارات ومواصالت ونقل وتوريد للغير ثقيله ومعدات السيارات وتاجير المهنيه والصحه والسالمه الصناعى االمن ومستلزمات

 بويات وتوريد ومطبوعات مكتبيه ادوات وتوريد والتجهيزات واالثاث واالالت وتاجير ريدوتو ومشروبات ائيه<غ مواد وتوريد

 واستيراد المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد يلزمهم ما وكل والهيئات للشركات غيار وقطع ومستلزمات وكيماويات

 سالم وصالح شوقى احمد شارع 20 رقم عقار 8 رقم محل:  بجهة ، والمفروشات المراتب وتجارة

(    36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها حسن سيد امال -  3

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08800 برقم 25105122 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس

 الزهور وحدة 0555 مساكن 40 عمارة 3 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10)

( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشريكه سليمان على احمد محمد عمرو -  4

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08866 مبرق 25105158 فى ،قيدت 05550555   مالها ،رأس(    36) فقرة

 االولى المنطقة 6 عقار 4 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا

( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاه حواتر مصطفى محمد محسن -  0

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08885 برقم 25105114 فى ،قيدت 35550555   مالها ،رأس(    36) فقرة

 على محمد ابراج 46 عمارة 105 و 48 عمارة 180 محلين:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا

 فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها دياب محمد حلمى كاميليا -  6

 حدود فى االستيراد عن ، 08880 برقم 25105113 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   المستعملة المالبس واستيراد(  36)

 عمارة 15 بشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 الحراسات منطقة 148

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد بقالة محل  ،  شركة   وشركاه النصر ابو محمد حسن السيد اسالم -  8

 ، 08806 برقم 25105121 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10)

 ، المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد بقالة محل عن

 الثالثة المنطقة االمين شارع 03 عقار بجوار محل:  بجهة

( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها ضيف الباقى عبد الباقى عبد كامل نوران -  8

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08805 برقم 25105118 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6) والمادة

 قطعة القمصان ابو ابراج الصابرين برج التاسع الدور 36 شقة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 الزهور ب 08 رقم

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد بقالة  ،  شركة   وشركاه معاطى منصف كامل محمد محمد شركة -  0

 حدود فى واالستيراد بقالة عن ، 08808 برقم 25105122 فى ،قيدت 05550555   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6) والمادة( 10)

 الزهور تعاونيات الوفاء عمارة 2 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 ادارة وخدمات المتكاملة اللوجيستية الخدمات وتضم متكاملة لوجيستية خدمات   ،  شركة   وشريكيه جندى سعيد جندى هانى -  15

 بأنواعها السقاالت واعمال الجودة ومراقبة والحصر والعد والتغليف والتعبئة والساحات المخازن وخدمات بأنواعها الموانىء وتشغيل

 شركة لكل الخاص لالحتاج طبقا بالشركات الخاصة المعايير وعمل المهنية والسالمة الصحة ومنظومة والرافعات االوناش وادارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتضم متكاملة لوجيستية خدمات عن ، 08800 برقم 25105153 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس  المطلوب التقييم لتحقيق

 والعد والتغليف والتعبئة والساحات المخازن وخدمات بأنواعها الموانىء وتشغيل ادارة وخدمات المتكاملة اللوجيستية الخدمات

 المعايير وعمل المهنية والسالمة الصحة ومنظومة والرافعات االوناش وادارة أنواعهاب السقاالت واعمال الجودة ومراقبة والحصر

 شارغ 15 عقار االرضى بالدور مكتب:  بجهة ، المطلوب التقييم لتحقيق شركة لكل الخاص لالحتاج طبقا بالشركات الخاصة

 سيزوستريس

( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها الكحكى مصطفى حسين محمد داليا شركة -  11

 عن ، 08862 برقم 25105153 فى ،قيدت 41050555   مالها ،رأس   المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة

 1 شقة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 االمارات شارع العزب محكرى وتنظيم مدن 25 عمارة االول الدور

( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشريكها االهل سيد الشربينى الوهاب عبد دينا -  12

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08888 برقم 25105113 فى ،قيدت 05550555   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6) والمادة

 الجولف ارض ابراج 8 عقار 650 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها رشاد احمد اسماء شركة -  13

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08808 برقم 25105153 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس(    36)

 بورتكس ابراج الصفا برج تاسع دور 84 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها الرجال ابو المسيرى عبده عبده اميره شركة -  14

 حدود فى االستيراد عن ، 08804 برقم 25105152 فى ،قيدت 150550555   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6) والمادة( 10)

 محكرى مساكن االمارات شارع 18 عقار 48 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 العزب ارض

 155550555   مالها ،رأس  المنزلية والمطابخ والشبابيك االبواب تجارة  ،  شركة   وشريكه هيبه ابو محمد نصر سامى -  10

 البوصيرى حارة 145/1 محل:  بجهة ، المنزلية والمطابخ والشبابيك االبواب تجارة عن ، 08881 برقم 25105150 فى ،قيدت

 هيبه ابو محمد نصر سامى ملك سويف بنى وشارع

 والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها الشاعر خلو ابراهيم نزيهه شركة -  16

 برقم 25105153 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس  حريمى وترزى واالقمشة الجاهزة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6)

 الجاهزة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 08806

 محمد الوهاب عبد ملك مختار والغازى عبادى شارع 12 عقار 1 محل:  بجهة ، حريمى وترزى واالقمشة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/حوم تم   25105152 تاريخ وفى ،   10300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم على السالم عبد ف   - 1

 لوفاتها التجارى السجل شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   25105156 تاريخ وفى ،   33108:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السرى  ابراهيم   حسين  المنعم  عبد   - 2

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25105156 تاريخ وفى ،   28358:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفنى حسين احمد محمد   - 3

 كفرد التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   25105158 تاريخ وفى ،   42453:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاتة محمد حسانين محمد   - 4

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   25105158 تاريخ وفى ،   42453:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد حسنين محمد   - 0

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   25105150 تاريخ وفى ،   30062:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل   - 6

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25105150 تاريخ وفى ،   34438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاى مرزوق اسكندر نصر   - 8

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   25105113 تاريخ وفى ،   00026:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد حسين سلطان احمد   - 8

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25105114 تاريخ وفى ،   30245:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر متولى السعيد  ثناء   - 0

 لوفاتها التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   25105110 تاريخ وفى ،   46886:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دنيا ابو حسين السيد حنان   - 15

 لوفاتها التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   25105116 تاريخ وفى ،   30852:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد خليل عبدالرحمن يسريه   - 11

 لوفاتها التجارى السجل شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   25105116 تاريخ وفى ،   25243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح ابراهيم جويد   - 12

 لوفاته التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   25105121 تاريخ وفى ،   28538:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضيف الباقى عبد كامل   - 13

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   25105121 تاريخ وفى ،   45533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب بشاي شنوده صبري   - 14

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   25105122 تاريخ وفى ،   48652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قناوي اللطيف عبد سمير شيماء   - 10

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   25105120 تاريخ وفى ،   08814:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االلفى سليمان ابراهيم غريب محمد   - 16

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 تم   25105135 تاريخ وفى ،   35580:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل مصطفى محمد السادات محمد   - 18

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25105135 تاريخ وفى ،   36282:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطعوط حسن ابراهيم محمد   - 18

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   25105131 تاريخ وفى ،   02824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنودة رزق زكى نجية   - 10

 لوفاتها التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   25105131 تاريخ وفى ،   02824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنوده رزق زكى نجيبة   - 25

 لوفاتها التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  31282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كرات ابو محمد ابراهيم امين -  1

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105115 ، تاريخ وفي  30880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان محمد عبده احمد -  2

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  40824 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البناء مواد لتجارة الديب -  3

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  40824 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب السيد السيد طه محمد -  4

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  08402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهران السيد السيد السيد ناهد -  0

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  28030 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد   بدوى  مراد  نبيل -  6

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  08404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطرابيلى محمود احمد محمد -  8

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  04148 برقم دهقي سبق ،، فرد تاجر  مصطفى دياب امين دياب محمد -  8

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  36635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االسالم سيف عمرو -  0

  جنيه  05555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  36635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالشكور محمد االسالم سيف عمرو -  15

  جنيه  05555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  48634 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح الوهاب عبد خليل محمود -  11

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  32500 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه احمد ابوالعزايم احمد -  12

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  48811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد جاد غالي مرفت -  13

  جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  44303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمالو علي ابراهيم علي -  14

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105128 ، تاريخ وفي  30186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجيمي حسن سالم حسن علي -  10

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105128 ، تاريخ وفي  30186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجيمى حسن سالمه حسن على -  16

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105128 ، تاريخ وفي  26518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبانش المنعم عبد طارق -  18

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  41161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد احمد ممدوح -  18

  جنيه  6555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  30350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدي محمد احمد فاطمه -  10

  جنيه  005550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  26403 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الليثى محمد فاروق وائل -  25

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  10353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطعوط محمد مسعد شعبان -  21

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 30554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه السيد ابراهيم محمد -  1

 الزهور تعاونيات 3 مدخل المنتزه عمارة23 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 01131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد السيد زينب -  2

 تمليك السالم مساكن 116 عمارة 10 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 08808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد السيد داحم نهى -  3

 الزهور تعاونيات 3 مدخل مكه عمارة 21 قة بش حجرة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 08865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فرج السيد منال -  4

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن ب 00 عمارة 10 بشقة حجرة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 06605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى محمود احمد فاطمه -  0

 الزهور تعاونيات 1 مدخل الفردوس عمارة 18 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 08800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجيمى حسن الدين كمال محمد النبويه فاطمه -  6

 شارع قبلى أ عمارة للمهندسين واالسكان للبناء التعاونية الجمعية مشروع ثالث دور 315 بشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 البحر وطرح درويش سيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 46886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابراهيم جمال ابراهيم -  8

 الزهور الخريجين شباب مساكن 30 عمارة 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 08861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوى عرابى الغنى عبد محمد حسام -  8

 صدقى ومحمود يوليو 23 شارع اميرة برج 10 بشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 08860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله المحمودى شلبى محمد هدى -  0

 اللنش مساكن ب 3 عمارة 0 شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 08863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد نعمان محمود -  15

 الزهور تعاونيات االقصر عمارة 30 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 08864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو احمد جمال احمد -  11

 والسواحل االزهار شارع 83 عمارة 3 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 04868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد احمد سيد محمد -  12

 توفيق ابراهيم شارع 0 بالعقار الحياة برج المسروق بالدور 3 مكتب الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 23412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد السيد السيد -  13

 الحراسات منطقة 125 عمارة 0 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 48123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدري الدسوقي درغام صفاء -  14

  الجديد االمل 24 رقم بالعمارة 4 رقم محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105158 تاريخ وفي 08868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى محمد رمضان السيد احمد -  10

 الزهور/المروه مساكن 68 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105158 تاريخ وفي 04113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد على حفنى على -  16

 الزهور تعاونيات الرابع الدور احمد زكريا عمارة 18 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 08885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه محمد وهبه راويه -  18

 والجبانه الباجورى حاره وسابقا حاليا االمل حاره 08 رقم عقار االول الدور 1 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 30382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور اسماعيل تميم محمد -  18

 السادات وعاطف مستجد شارع العطاء برج الثامن الدور 10 بشقة حجرة الى العنوان عدذل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 02483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوف ابراهيم احمد عوض سماح -  10

 الزهور العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 22 عمارة 18 الىشقة العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 05883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا السالم عبد محمد محمد -  25

 الوفاء مساكن 18 عمارة 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 06025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس نبيه محمد نانى -  21

 الزهور وحدة 0555 مساكن 81 عقار 22 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 41364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد المهدي ثناء -  22

 الزهور رباح بن بالل مساكن أ 41 عمارة 0 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 00000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم حسن فاروق حسن -  23

 المشرق شارع 41 رقم بالعقار محل الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 40480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلينى على محمد محمد هبه -  24

 اكتوبر 6 مساكن 82 عقار 8 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 31564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيرو -  20

  السويس قناة هيئة مساكن ب مدخل السادس الدور 28 بشقة حجرة الى العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 31564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه متولى يحيى ناجى -  26

  السويس قناة هيئة مساكن ب مدخل السادس الدور 28 بشقة حجرة الى نوانالع عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 01001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ابو عبده العربى السيد عمرو -  28

 الزهور وحدة 0555 مساكن 162 عمارة 16 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 00323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى حسن محمود هللا هبه -  28

 اكتوبر 6 مساكن الثانى الدور 31 عقار 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 01016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد محمد فهمى سيد -  20

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 22 عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 08882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم فهمى سعيد فادى -  35

 والجبرتى محمود السلطان شارع 8 رقم عقار الثالث الدور 8 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 30880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد عبده احمد -  31

  مايو 10 شارع 2 رقم عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 08884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد السيد السيد مياده -  32

  زغلول وسعد سيزوستريس شارع 0 رقم عقار االول الدور 2 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 08888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد عباس ناديه -  33

 االسكان بنك مساكن 20 رقم عماره 20 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 08886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاب ابراهيم مسعد ايمان -  34

 الزهور حى وبراكت شباب ابراج البغدادى اللطيف عبد عماره علوى االول الدور 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 08880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هديه على محمد خالد -  30

 الزهور حى وحده 0555ال مساكن 125 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 21801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين  علم حسنين محمد  ساميه -  36

  ودمياط الجيش شارع 26 عمارة االول الدور 2 بمكتب 2 حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 08881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف الرحمن عبد كمال ناديه -  38

 الزهور الجيزة مساكن 3 مدخل البخارى االمام عمارة الثالث الدور 13 شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 08882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح العزيز عبد القادر عبد نجوي -  38

 على محمد شارع النصر ابراج الرحاب 2 برج الخامس الدور 06 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 28828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى على محمد احمد -  30

 الداخلى القنال شارع 15 رقم عماره 25 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 02023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عباس جالل زينب -  45

 الزهور قسم المناصره مساكن 14 عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 28828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى على محمد احمد -  41

  الداخلى القنال شارع 15 رقم عماره 25 رقم محل/فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 40824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السيد السيد طه محمد -  42

 105و180و188 ارقام محالت 16 عمارة على محمد ابراج الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 08884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد -  43

 شوقى واحمد رمسيس شارع وتنظيم مدن جديد 13 عمارة المدخل يمين 2 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 00885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم االمام االمام منال -  44

 الزهور وحده 055ال مساكن 2510 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 08880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد محمود اسماعيل احمد -  40

 عرابى شارع المسروق الدور االيمان برج 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 21664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوجي محمد طاهر طارق -  46

 4 محل 48 رقم عمارة التعمير و االسكان بنك عمارات الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 05054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحليم عبد امين احمد -  48

 زمزم مساكن 03 عمارة 16 بشقة حجرة الى الغنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 04886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الدين نور خلف خليفه -  48

 القابوطى 22 قطعة  10 بلوك االول بالدور شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 08883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سليم وهبه عزت -  40

 الزهور تعاونيات االندلس عمارة 28 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 35816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى احمد محمد  انسى -  05

  والزاويه الجيزه شارع عوايد 65 وتنظيم مدن 85 رقم عقار االول بالدور شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 03810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم وهبه سمير دعاء -  01

  نفيسه السيده مساكن 08 رقم بالعماره 11 رقم بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 38068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد التابعى خالد -  02

  العرب بحى العاملين مساكن الرابع الدور 03 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 08886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد محمد نوال -  03

  الرحاب مساكن 05 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 48304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله يوسف محمد اماني -  04

 الزهور تعاونيات  2 مدخل العبور عمارة االرضى الدور 4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 08888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم خاطر خاطر محمود محمد -  00

 الزهور وحدة 0555 مساكن 30 عمارة 13 بشقة مكتب  ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 45503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد محمود محمد الدين عماد -  06

 زغلول سعد شارع من بالقرب االزهر شارع 10 رقم عقار االرضى بالدور محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 08888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمد السيد وفاء -  08

 الزهور الوليد بن خالد مساكن 45 عمارة 12 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 48514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزى ابراهيم حلمى امل -  08

 الفتح وابو الشرقاوى حارة 110 عقار 1 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 08880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو محمد مصطفى محمد -  00

 الثانى الدور البحر طرح شارع الموظفين مساكن 3 مدخل 3 عمارة 0 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 02002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صديق بسيونى ابراهيم -  65

 الخليلى خان ابراج المسروق الدور 8 شقة 38/36 عمارة  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 04148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى دياب امين دياب محمد -  61

 الزهور حى الشمسيه الطاقه مسامكن 31 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 08803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على امينه -  62

 الزهور العاص بن عمرو مساكن أ30 عماره 8 رقم شقه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 08804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام محمد ابراهيم محمد -  63

 العزب ارض المعلمين مساكن 3 ع 16 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 05253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم طه طه صالح  مروى -  64

 الزهور 352 شقة 44 عمارة الجوهرة مساكن الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 08802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد صالح ابراهيم جويد محمد -  60

 والشرقية القليوبية شارع 40 عقار 4 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 05258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيدالسيد  عبداللطيف رباب -  66

 ماهر واحمد الجعفريه شارع 32 رقم عماره 1 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 00084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد منصور اسما -  68

 نفيسة السيدة مساكن 150 عمارة 8 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 08801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط ابراهيم محمد رانده -  68

  سالم وصالح شوقى احمد شارع 22 رقم عقار الرابع الدور 18 رقم بالشقه 2 رقم حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 04116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور محمد منصور -  60

 الصفا مساكن 6 عمارة 2 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 01660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى محمد احمد سحر -  85

 الزهور وحدة 0555 مساكن 128 عمارة الثالث الدور 15بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 02088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبع حسين محمد رشاد احمد -  81

  الخريجين شباب 60 رقم عماره الثانى الدور 0 بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 06106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد محمد احمد تامر -  82

 النشار مساكن 2 عقار 38 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 08800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقى احمد محمد محمد احمد -  83

 الزهور تعاونيات 3 مدخل حطين عمارة 23 بشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 08800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقى احمد محمد محمد احمد -  84

 الزهور تعاونيات 3 مدخل حطين عماره 23 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 08561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضبع احمد محمد ايمان -  80

 الوطنى الحزب مساكن 08 عمارة 1 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 46850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحفيظ عبد كامل شعبان -  86

 الزهور الجوهرة مساكن 64 عمارة 254 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 08808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو مسعد محمد احمد نرمين -  88

 الكويت حى منطقه 36 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 08584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب بيومى عيد هايدى -  88

 والجبرتى محمود السلطان شارع 8 عمارة الثانى الدور 0 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 48048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علىالقلينى احمد سمير محمد -  80

 امام وحده 1328 مشروع التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن أ 14 عماره 12 بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الرباط نادى

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 01888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد اللطيف عبد محمد امل -  85

  اكتوبر 6 مساكن 28 عمارة 4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 48830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب يوسف محمد يوسف -  81

 الزهور حى الهدى برج الخامس الدور 26 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 08052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوجى الحى عبد محمد احمد منى -  82

 الجديده االسر مساكن فتحى حسن شارع 68 عماره 1 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 00502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد زينب -  83

 مايو 10 شارع االول الدور 0 عمارة 11 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 05815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الرحمن عبد سعد سعد شيماء -  84

  الحرفيين الزهراء مساكن 163 محل  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 40462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود العربى السيد حنان -  80

 الزهور تعاونيات 1 مدخل بالل عماره 0 رقم بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 08055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق محمود طه هدى -  86

 زينب السيدة مساكن 0 عمارة 15 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 08053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس امين نعيم مايكل -  88

 والنصر الحريه شارع العيله بيت برج14 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 08051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فؤاد محمد مجدى والء -  88

  الحريه عمارات 05 رقم هعمار 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 01268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عيد السيد انتصار -  80

 السابعة المنطقة ب حرف عمارة 46 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 01106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان السيد سعد منى -  05

 تمليك السالم مساكن 6 عمارة 2 بشقة مكتب الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 40608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز علي محمد السيد اسامه -  01

  االولى المرحلة على محمد ابراج 16 عمارة 12 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 03020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين بدوى احمد محمد -  02

 الزهور قبضايا مساكن ب مدخل 3 عمارة 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 00841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد محمد سماح -  03

  ومظلوم الزاوية شارع 136 بالعقار شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 32388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى  رشاد  السيد  مها -  04

 السواحل قشالق مساكن 11 رقم الدور باريس ببرج 10 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105128 تاريخ وفي 00108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرى احمد حسين محمود سلمى -  00

 خلدون ابن مساكن 2 عمارة 4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 26800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راغب المنعم عبد محمد مجدى -  06

 السادس الدور 0 مدخل الهندسة كلية مساكن 13 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 01160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عروق محمد يوسف سماح -  08

 زمزم مساكن 25 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 01568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابو متولى عبده مسعد -  08

 الزهور  رباح بن بالل مساكن ب 31 عمارة 1 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 18800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد احمد -  00

 زغلول سعد شارع وتنظيم مدن 10/11 عمارة السادس الدور 11 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 08054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد فرحات منال -  155

 الزهور قسم الزهور تعاونيات بورفؤاد شباب جمعية 1 مدخل أ عمارة السادس الدور  6 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 28638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان  السيد التابعى -  151

 والجمهوريه ماهر احمد شارع كالس هاى القناه لولؤة عماره 8 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 26800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راغب المنعم عبد محمد مجدى -  152

  الزهراء فاطمه منطقة 30 رقم بالورشة اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 26800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راغب المنعم عبد محمد مجدى -  153

 السادس الدور 0 مدخل الهندسة كلية مساكن 13 بشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 26800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راغب المنعم عبد محمد مجدى -  154

 حريق طفايات بنشاط الزهراء فاطمه منطقة 30 رقم بالورشة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 04006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داحم محمد ابراهيم احمد -  150

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 151 رقم عقار الرابع الدور 10 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 08050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد السيد محمد صالح نجالء -  156

  القابوطى تطوير مشروع 13 بلوك 0 رقم عقار االول الدور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 42854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه ابراهيم محمد محمود -  158

 المسروق بالدور مكتب بنات اكتوبر 6 مدرسة امام الحديدى الهادى عبد تقسيم 6 رقم بالعقار فرع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 05068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين احمد اسماعيل رضا -  158

 الوليد بن خالد ب06 رقم عماره 2 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 01504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمود محمد -  150

 الحريه مساكن 28 عماره 8 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 40521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولىاحمدالعدوى احمد -  115

 الوطنى الحزب مساكن 40 عمارة االخير الدور 24 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 42854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه ابراهيم محمد محمود -  111

 المسروق بالدور مكتب بنات اكتوبر 6 مدرسة امام الحديدى الهادى عبد تقسيم 6 رقم بالعقار رعف افتتاح ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 46886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابراهيم جمال ابراهيم -  1

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105156 تاريخ وفي 23412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد السيد السيد -  2

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105156 تاريخ وفي 48123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدري الدسوقي درغام صفاء -  3

 المنظفات تجارة نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105158 تاريخ وفي 18451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عوف مسعد محمد -  4

 الجمركى التخليص نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 41364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد المهدي ثناء -  0

 المستعملة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك لمنظمةا القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 40480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلينى على محمد محمد هبه -  6

 لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 30880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد عبده احمد -  8

 حلويات بيع ومعرض وقطاعى جمله ائيه<الغ المواد وبيع الحلويات ومستلزمات خامات بيع/ نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 30300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود محمد عزيزه -  8

 والشحن الدولى والنقل والتصدير االستيراد/ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ وفي 02002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صديق بسيونى ابراهيم -  0

 حريمى ترزى  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 48811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جاد غالي مرفت -  15

 الغذائية المواد توزيع و تجارة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 08561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضبع احمد محمد ايمان -  11

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 46850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحفيظ عبد كامل شعبان -  12

 فى واالستيراد اللوادر و الحفارات و المستعملة المواتير و المستعملة السيارات غيار قطع استيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 08584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب بيومى عيد هايدى -  13

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 38443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع الحميد عبد ياسر -  14

 وحداده وبراده السباكه ورش/نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 01521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عوض محمد سمير -  10

 التجارية والتوكيالت التصدير نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 48830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب يوسف محمد يوسف -  16

 لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 40462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود العربى السيد حنان -  18

 مستعمله مالبس استيراد/نشاط اضافه:  التأشير

 تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 36031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه لطفى محمد -  18

 السارات غيار قطع واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط

 ومستلزمات غذائية مواد وتوريد وتجارة االلبان وتجارة انواعها بكافة المعدات واستيراد وتجارة انواعها بكافة المستعملة والمواتير

 انتاج

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105128 تاريخ وفي 45108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد محمد رجب -  10

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105128 تاريخ وفي 40608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز علي محمد السيد اسامه -  25

 البقالة تجارة نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105128 تاريخ وفي 30155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام  احمد  ابراهيم  طارق -  21

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 26800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راغب المنعم عبد محمد مجدى -  22

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى والتصدير االستيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 30350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي محمد احمد فاطمه -  23

 ديرالتص نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 28638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان  السيد التابعى -  24

 المستعمله المالبس تجاره/نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 01568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابو متولى عبده مسعد -  20

 المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 18800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد احمد -  26

 (36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد بمبوطى الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 41125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود حسن جاد حسن -  28

 واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد رجالى كوافير ليصبح النشاط عدل

 المستعملة المالبس



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 43454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسين فتحي وليد -  28

 المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل

 واالتزان زوايا ضبط ومركز - المستعملة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 08801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط ابراهيم محمد رانده -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 08882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم فهمى سعيد فادى -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 08800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقى احمد محمد محمد احمد -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 08881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف الرحمن عبد كمال ناديه -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 08864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو احمد جمال احمد -  0

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 08886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد محمد نوال -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 08804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام محمد ابراهيم محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105118 تاريخ وفي 08888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمد السيد وفاء -  8

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 08800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجيمى حسن الدين كمال محمد النبويه فاطمه -  0

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 08863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد نعمان محمود -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 08052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوجى الحى عبد محمد احمد منى -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 08808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو مسعد محمد احمد نرمين -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 08885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه محمد وهبه راويه -  13

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 08882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح العزيز عبد القادر عبد نجوي -  14

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105118 تاريخ وفي 08888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم خاطر خاطر محمود محمد -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 08886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاب ابراهيم مسعد ايمان -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 08880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هديه على محمد خالد -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 08055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق محمود طه هدى -  18

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 08050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد السيد محمد صالح نجالء -  10

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 08860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله المحمودى شلبى محمد هدى -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 28828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى على محمد احمد -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 08053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس امين نعيم مايكل -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 08800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقى احمد محمد محمد احمد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 08051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فؤاد محمد مجدى والء -  24

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 08884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد -  20

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 08880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد محمود اسماعيل احمد -  26

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 08803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على امينه -  28

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105158 تاريخ وفي 08868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى محمد رمضان السيد احمد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 08883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سليم وهبه عزت -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 08054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد فرحات منال -  35

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 08802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد صالح ابراهيم جويد محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 08808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد السيد احمد نهى -  32

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 26800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راغب المنعم عبد محمد مجدى -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 08865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فرج السيد منال -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105118 تاريخ وفي 08880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو محمد مصطفى محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 08861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوى عرابى الغنى عبد محمد حسام -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 42854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه ابراهيم محمد محمود -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 08884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد السيد السيد مياده -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 08888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد عباس ناديه -  30

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   لالستيراد الهدى: الى 08860 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105150:  تاريخ فى  ،  -  1

   ايجيبت لوجيستكس جلوبال: الى 30300 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105115:  تاريخ فى  ،  -  2

   السلطان: الى 30880 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105115:  تاريخ فى  ،  -  3

 سرفيس شينج  باس/التجاريه السمه تعديل: الى 20420 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  4

   البحريه لالعمال



 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

 و لتجارة المصرية الى السمة تعديل: الى 48811 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  0

   الغذائية المواد توزيع

 قطع وبيع لالستيراد الجديدى معرض: الى 40020 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105124:  تاريخ فى  ،  -  6

   المنزلية االجهزة غيار

   العجيمى حسن سالمه حسن على: الى 30186 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105128:  تاريخ فى  ،  -  8

 االدهم مركز الى التجارية السمة عدلت: الى 43454 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105131:  تاريخ فى  ،  -  8

   سرحان

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حامد الدين صالح   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل



 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

  السجل شطب/محو تم   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حامد الدين صالح   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب

 تم   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه اللطيف عبد حامد الدين صالح   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه اللطيف عبد حامد الدين صالح   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه اللطيف عبد حامد الدين صالح شركة   - 0

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه اللطيف عبد حامد الدين صالح شركة   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاءه اللطيف دعب حامد الدين صالح شركه   - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم

   25105151 تاريخ وفى ،   38061:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاءه اللطيف عبد حامد الدين صالح شركه   - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم

   25105153 تاريخ وفى ،   42628:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  محمد طلعت وحنان عضمه محمد محمد طلعت   - 0

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم

   25105153 تاريخ وفى ،   42628:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  محمد طلعت وحنان عضمه محمد محمد طلعت   - 15

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   25105156 تاريخ وفى ،   31306:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  فرغلى مرعى  كمال مرعى   - 11

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105156 تاريخ وفى ،   31306:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  فرغلى مرعى  كمال مرعى   - 12

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25105158 تاريخ وفى ،   28805:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاؤها السيد محمد نظيمة   - 13

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل

 شطب/محو تم   25105158 تاريخ وفى ،   28805:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاؤها السيد محمد نظيمة   - 14

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   25105158 تاريخ وفى ،   28805:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها محمد السيد محمد نظيمه   - 10

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105158 تاريخ وفى ،   28805:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها محمد السيد محمد نظيمه   - 16

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   25105158 تاريخ وفى ،   28805:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عريف رجب المولى عبد شركة   - 18

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105158 تاريخ وفى ،   28805:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عريف رجب المولى عبد شركة   - 18

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو



 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   25105115 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الكتبي عبده نصر محمد شركه   - 10

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105115 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الكتبى محمد المهندس شركة   - 25

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

   25105115 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الكتبي عبده نصر محمد المهندس شركه   - 21

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم

 تم   25105115 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الكتبى عبده نصر محمد شركه   - 22

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   25105115 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الكتبى عبده نصر محمد شركة   - 23

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25105113 تاريخ وفى ،   35364:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه نويصر جمال   - 24

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل

  السجل شطب/محو تم   25105113 تاريخ وفى ،   35364:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه نويصر جمال   - 20

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب

 تم   25105114 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الكتبى عبده نصر محمد شركة   - 26

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   25105114 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الكتبى عبده نصر محمد شركه   - 28

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   25105114 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الكتبي عبده نصر محمد المهندس شركه   - 28

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   25105114 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الكتبى محمد المهندس شركة   - 20

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   25105114 تاريخ وفى ،   36802:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الكتبي عبده نصر محمد شركه   - 35

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25105114 تاريخ وفى ،   33683:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الجرايحي حسن محمد   - 31

   السجل

 تم   25105114 تاريخ وفى ،   33683:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  واالستيراد للتجاره بورسعيد شركه   - 32

   السجل شطب/محو

   25105122 تاريخ وفى ،   20022:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حافظ جالل حسين وشريكه سالم طارق شركة   - 33

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم

   25105122 تاريخ وفى ،   20022:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حافظ جالل حسين وشريكه سالم طارق شركة   - 34

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 20082، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم  خليل   ابراهيم  وانيسه   بحيرى  رمضان  محمد -  1

  جنيه  055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105150،

   تاريخ وفي 20082، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية بحيرى السعيد ورمضان   بحيرى   السعيد رمضان محمد شركه -  2

  جنيه  055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105150،

   تاريخ وفي 20082، برقم قيدها قسب ،  تضامن شركة وشركاهم  خليل   ابراهيم  وانيسه   بحيرى  رمضان  محمد -  3

  جنيه  055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105150،

   تاريخ وفي 20082، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة بحيرى السعيد ورمضان   بحيرى   السعيد رمضان محمد شركه -  4

  جنيه  055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105150،

 المال رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 35053، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  0

  جنيه  2055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 35053، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته بيومى عيد -  6

  جنيه  2055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 36011، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  8

  جنيه  08550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 36011، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه القاضى صديق حسن محمد -  8

  جنيه  08550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 36011، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  0

  جنيه  08550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 36011، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها الشين نظيره -  15

  جنيه  08550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 25105115،   تاريخ وفي 35182، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مردان مصطفى فهمى شركة -  11

  جنيه  115550555، مالها رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 25105115،   تاريخ وفي 35182، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم مردان فهمى مصطفى فهمى وكريم احمد -  12

  جنيه  115550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 25105114،   تاريخ وفي 23065، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية االستيراد  و للتجارة شريكته و   الحميد  عبد محمد -  13

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 25105114،   تاريخ وفي 23065، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية واوالده  ابراهيم   الحميد عبد  محمد -  14

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 25105114،   تاريخ وفي 23065، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة االستيراد  و للتجارة شريكته و   الحميد  عبد محمد -  10

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 25105114،   تاريخ وفي 23065، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة واوالده  ابراهيم   الحميد عبد  محمد -  16

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 رأس تعديل تم 25105110،   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  18

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  18

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105110،

 تم 25105110،   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  10

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال سرأ تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 25105110،   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  25

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم 25105110،   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  21

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  22

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105110،

 تم 25105110،   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  23

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 25105110،   تاريخ وفي 10511، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  24

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تعديل تم 25105116،   تاريخ وفي 46008، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه هللا عبد الملك عبد زخارى عياد -  20

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25105116،   تاريخ وفي 46008، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه يوسف عبده رزق ميخائيل -  26

  جنيه  105550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 10345، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و الزيات احمد توفيق محمود -  28

  جنيه  31550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 10345، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و علي احمد توفيق -  28

  جنيه  31550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 10345، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الزيات احمد توفيق ملوك -  20

  جنيه  31550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 10345، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و الزيات احمد توفيق محمود -  35

  جنيه  31550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 10345، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و علي احمد توفيق -  31

  جنيه  31550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 10345، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها الزيات احمد توفيق ملوك -  32

  جنيه  31550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 38053، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها بدران السيد السيد بثينة شركة -  33

  جنيه  1255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال 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

 تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 38053، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شاهين صقر مسعد  مسعد شركه -  34

  جنيه  1255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25105118،   تاريخ وفي 38053، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شاهين صقر مسعد مسعد وحيد -  30

  جنيه  1255550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25105110،   تاريخ وفي 33683، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  الجرايحى  حسن محمد -  36

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105125،   تاريخ وفي 35358، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد القادر عبد صابر السيد -  38

  جنيه  16550555، مالها سرأ ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 35358، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية القادر عبد صابر اوالد/  وشركاه القادر عبد صابر  محروس -  38

  جنيه  16550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105125،

 رأس تعديل تم 25105121،   تاريخ وفي 28820، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه  فياض محمد على السيد -  30

  جنيه  125550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 28820، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهما فياض محمد على السيد وعلى مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  45

  جنيه  125550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105121،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 26800، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية واالستيراد الجاهزة المالبس لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  41

  جنيه  165550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105123،

 25105123،   تاريخ وفي 26800، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  42

  جنيه  165550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 25105123،   تاريخ وفي 26800، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  43

  جنيه  165550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   تاريخ وفي 26800، برقم قيدها سبق ،  تضامن ركةش واالستيراد الجاهزة المالبس لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  44

  جنيه  165550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105123،

 25105123،   تاريخ وفي 26800، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  40

  جنيه  165550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 25105123،   تاريخ وفي 26800، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  46

  جنيه  165550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25105120،   تاريخ وفي 20650، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  الهادى عبد رشاد محمود -  48

  جنيه  40800555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105120،   تاريخ وفي 20650، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها هللا عبد احمد شوقى سلوى -  48

  جنيه  40800555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105120،   تاريخ وفي 36813، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  40

  جنيه  144800165، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وفي 36813، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  05

  جنيه  144800165، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105120،   تاريخ



 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 25105135،   تاريخ وفي 31202، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها عرب ابو مصطفى المنعم عبد منى -  01

  جنيه  155550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته شتو حسن محمد -  02

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه شتو حسن محمد -  03

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته شتو حسن محمد -  04

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شتو حسن محمد -  00

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شتو حسن محمد احمد -  06

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته شتو حسن محمد -  08

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه شتو حسن محمد -  08

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته شتو حسن محمد -  00

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه شتو حسن محمد -  65

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 25105135،   تاريخ وفي 25038، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه شتو حسن محمد احمد -  61

  جنيه  40550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 38021    مبرق قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها شطا حسن محمد عائشه -  1

 اول السراى شياخة الفتح ابو حارة عوائد150 وتنظيم مدن 110 العقار اسفل الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 38021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، G_MAFIA مافيا جى -  2

 اول السراى شياخة الفتح ابو حارة عوائد150 وتنظيم مدن 110 العقار اسفل الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 38021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها شطا حسن محمد عائشه -  3

 البنا وحارة الجعفرية شارع عوايد 115 وتنظيم مدن 128 بالعقار االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 38021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها شطا حسن محمد عائشه -  4

 البنا وحارة الجعفرية شارع عوايد 115 وتنظيم مدن 128 بالعقار االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 31146    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، للسيارات المزدلفه شركه -  0

 المحروسة ابراج على محمد شارع الغربى البرج 1 عمارة 18 الى 13 من بالمحالت فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 31146    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للسيارات المزدلفه شركه -  6

 المحروسة ابراج على محمد شارع الغربى البرج 1 عمارة 18 الى 13 من بالمحالت فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 36011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة صيةتو ، وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  8

  على محمد ابراج عمارات 46 عمارة 183 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 36011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه القاضى صديق حسن محمد -  8

  على محمد ابراج عمارات 46 عمارة 183 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 36011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  0

  على محمد ابراج عمارات 46 عمارة 183 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 36011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها الشين نظيره -  15

  على محمد ابراج عمارات 46 عمارة 183 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 35053    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  11

  ممفيس شارع القصيفى عماره الثانى بالدور الكائن المكتب من 1 رقم حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 35053    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته بيومى عيد -  12

  ممفيس شارع القصيفى عماره الثانى بالدور الكائن المكتب من 1 رقم حجرة ، :  الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 33683    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه  الجرايحى  حسن محمد -  13

 الزهراء بمنطقه 0 بلوك 221 رقم المحل/الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 46008    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه يوسف عبده رزق ميخائيل -  14

 محمود نقيب الشهيد شارع سابقا المغرب شارع 1 رقم بالملك بالسطوح غرفة  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 حاليا رايه ابو محمد

 تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 46008    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه هللا عبد الملك عبد زخارى عياد -  10

 محمود نقيب الشهيد شارع سابقا المغرب شارع 1 رقم بالملك بالسطوح غرفة  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 حاليا رايه ابو محمد

 تاريخ وفي 33230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته   الرحمن عبد   الدين  نور   رجب    السيد -  16

 الزهور 1 شقة ب 18 عمارة قبضايا ارض الى العنوان دل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105118

 تم 25105118 تاريخ وفي 33230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و  الرحمن  عبد   الدين نور  رجب السيد -  18

 الزهور 1 شقة ب 18 عمارة قبضايا ارض الى العنوان دل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 33230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الدين نور رجب السيد -  18

 الزهور 1 شقة ب 18 عمارة قبضايا ارض الى العنوان دل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 33230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته   الرحمن عبد   الدين  نور   رجب    السيد -  10

 الزهور 1 شقة ب 18 عمارة قبضايا ارض الى العنوان دل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 25105118 تاريخ وفي 33230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و  الرحمن  عبد   دينال نور  رجب السيد -  25

 الزهور 1 شقة ب 18 عمارة قبضايا ارض الى العنوان دل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 25105118 تاريخ وفي 33230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الدين نور رجب السيد -  21

 الزهور 1 شقة ب 18 عمارة قبضايا ارض الى العنوان دل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 42851    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الغني عبد عالم محمد -  22

 زغلول صفيه شارع 68 اوجينى برج االول بالدور الكائن مدخل بيمن 1 رقم الحجره/الى الشركه مركز تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 35358    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد القادر عبد صابر السيد -  23

  اكتوبر 6 منطقة االول الدور 18 عمارة1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 35358    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، القادر عبد صابر اوالد/  وشركاه القادر عبد صابر  محروس -  24

  اكتوبر 6 منطقة االول الدور 18 عمارة1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105125

 العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 28820    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه  فياض محمد على السيد -  20

 3 مدخل التعاون عمارة الشاى بمصنع للعاملين واالسكان للبناء التعاونية الجمعية مساكن الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 الزهور االول الدور 0 شقة

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهما فياض محمد على السيد وعلى مصطفى دهعب الجرايحى على اميمه -  26

 واالسكان للبناء التعاونية الجمعية مساكن الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 28820

 الزهور االول الدور 0 شقة 3 مدخل التعاون عمارة الشاى بمصنع للعاملين

 العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 45413    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته و توفيق السيد الدين سراج -  28

  الخريجين شباب 86 عمارة 8 الشقة من حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 45413    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها الاله عبد سيد ابتسام -  28

  الخريجين شباب 86 عمارة 8 الشقة من حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 45413    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكته و توفيق السيد الدين سراج -  20

  الخريجين شباب 86 عمارة 8 الشقة من حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 45413    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها الاله عبد سيد ابتسام -  35

  الخريجين شباب 86 عمارة 8 الشقة من حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تم 25105120 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، واالستيراد للتجارة العز ابو نعمان صالح شركة -  31

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، واالستيراد للجزارة وشركاه مسعد نعمان صالح شركة -  32

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105120

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مسعد نعمان صالح -  33

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، واوالده العز ابو  مسعد نعمان -  34

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تم 25105120 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واالستيراد للتجارة العز ابو نعمان صالح شركة -  30

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 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

 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واالستيراد للجزارة وشركاه مسعد نعمان صالح شركة -  36

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105120

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مسعد نعمان صالح -  38

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 26021    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واوالده العز ابو  مسعد نعمان -  38

 العدل وحارة المقدس شارع 42 بالعقار محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 42036    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مراد احمد محمود -  30

 الزهور الجوهرة مساكن 86 عمارة 0 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 42036    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه مراد احمد محمود -  45

 الزهور الجوهرة مساكن 86 عمارة 0 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 36813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  41

 والشرقية اسوان شارع وتنظيم مدن 02 عمارة 1 محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 36813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  42

 36813 تابع 240 رقم اودع المحالوى على ملك والشرقيه اسوان  ش الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 36813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  43

 اسوان شارع وتنظيم مدن 02 عمارة 1 محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي

 والشرقية

 36813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  44

 اودع المحالوى على ملك والشرقيه اسوان  ش الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي

 36813 تابع 240 رقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى لالستيراد مكتب  النشاط ليصبح الجاهزة المالبس تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكها شطا حسن محمد عائشه -  1

 38021   برقم اقيده سبق  ، الجاهزة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105151 تاريخ وفي

 فى لالستيراد مكتب  النشاط ليصبح الجاهزة المالبس تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاها شطا حسن محمد عائشه -  2

 38021   برقم قيدها سبق  ، الجاهزة المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105151 تاريخ وفي

  ، السيارات غيار وقفطع المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105158 تاريخ وفي 33843   برقم قيدها سبق

 قيدها سبق  ، السيارات غيار وقفطع المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاها عطيه توفيق فايزه -  4

 سيطةب توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105158 تاريخ وفي 33843   برقم



 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

 سبق  ، السيارات غيار وقفطع المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه  شاهين الحمد ابو  شركه -  0

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105158 تاريخ وفي 33843   برقم قيدها

 بالمياه السفن وتموين البحريه واالشغال البحريه المقاوالت/نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  6

 تعديل تم25105115 تاريخ وفي 35053   برقم قيدها سبق  ، البحريه الوحدات وتشغيل واستئجار وتاجير وبيع وشراء وامتالك

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 وشراء وامتالك بالمياه السفن وتموين البحريه واالشغال البحريه المقاوالت/نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكته بيومى عيد -  8

 وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 35053   برقم قيدها سبق  ، البحريه الوحدات وتشغيل واستئجار وتاجير وبيع

 بسيطة توصية:  التأشير

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  8

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 36011   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة

 بسيطة توصية

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه القاضى صديق حسن محمد -  0

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 36011   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة

 بسيطة توصية

 ماعدا لذلك المنظمة لقوانينا حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  15

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 36011   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة

 بسيطة توصية

( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركائها الشين نظيره -  11

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 36011   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة

 قيدها سبق  ، المنزلية االدوات تصنيع نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكته   الرحمن عبد   الدين  نور   رجب    السيد -  12

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ وفي 33230   برقم

   برقم قيدها سبق  ، المنزلية االدوات تصنيع نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، شركاه و  الرحمن  عبد   الدين نور  رجب السيد -  13

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ وفي 33230

 وفي 33230   برقم قيدها سبق  ، المنزلية االدوات تصنيع نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكته الدين نور رجب السيد -  14

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ

 قيدها سبق  ، المنزلية االدوات تصنيع نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكته   الرحمن عبد   الدين  نور   رجب    السيد -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ وفي 33230   برقم

   برقم قيدها سبق  ، المنزلية االدوات تصنيع نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، شركاه و  الرحمن  عبد   الدين نور  رجب السيد -  16

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ وفي 33230

 وفي 33230   برقم قيدها سبق  ، المنزلية االدوات تصنيع نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكته الدين نور رجب السيد -  18

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105118 تاريخ

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشريكه الزعترى السيد حسنين -  18

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 20868   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10)

 بسيطة

( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط عدل  بسيطة توصية ، لالستيراد خالد  شركه -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 20868   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة



 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

 لذلك المنظمة القوانين دحدو فى االستيراد بجعله النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشريكها    قميحه محمد  عوض  اسرار -  25

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 20868   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا

 بسيطة توصية

 وفي 42851   برقم قيدها سبق  ، والفنادق المطاعم اداره/نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشريكه الغني عبد عالم محمد -  21

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ

 ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه احمد القادر عبد صابر السيد -  22

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 35358   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة

 بسيطة توصية

 حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، القادر عبد صابر اوالد/  وشركاه القادر عبد صابر  محروس -  23

 تعديل تم25105125 تاريخ وفي 35358   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 على النشاط ليقتصر المستعمله المالبس واستيراد تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكه  فياض محمد على السيد -  24

 تاريخ وفي 28820   برقم قيدها سبق  ،( 36) رةفق( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105121

 تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاهما فياض محمد على السيد وعلى مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  20

 فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد على النشاط ليقتصر المستعمله المالبس واستيراد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105121 تاريخ وفي 28820   برقم قيدها سبق  ،( 36)

 ومهمات واالوناش البضائع تحزيم وادوات خدمات توريد نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكيه جندى سعيد جندى هانى -  26

 تم25105123 تاريخ وفي 08800   برقم قيدها سبق  ، السفن على والحاويات البضائع تثبيت وادوات المهنية والسالمة الصحة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وفي 36813   برقم قيدها سبق  ، الجمركى التخليص نشاط استبلعاد  بسيطة توصية ، وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  28

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ

 التخليص نشاط استبلعاد  بسيطة توصية ، قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  28

 بسيطة توصية:  التأشير وصف , النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 36813   برقم قيدها سبق  ، الجمركى

 20650   برقم قيدها سبق  ، المتكامله المقاوالت اعمال نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه  الهادى عبد رشاد محمود -  20

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي

 20650   برقم قيدها سبق  ، المتكامله المقاوالت اعمال نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاها هللا عبد احمد شوقى سلوى -  35

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي

   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس تجاره/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركائها عزوز ابراهيم رمضان سعاد -  31

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 44584

 المالبس تجاره/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، 5(عزوز ابراهيم خلفاءرمضان)وشركاه عزوز ابراهيم رمضان السيد -  32

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 44584   برقم قيدها سبق  ، المستعمله

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكته شتو حسن محمد -  33

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف



 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

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه شتو حسن محمد -  34

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكته شتو حسن محمد -  30

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه شتو حسن محمد -  36

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه شتو حسن محمد احمد -  38

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، يكتهوشر شتو حسن محمد -  38

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه شتو حسن محمد -  30

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته شتو حسن محمد -  45

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه شتو حسن محمد -  41

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى واالستيراد الصحيه االدوات تجارة ليصبح النشاط تعديل  سيطةب توصية ، وشركاه شتو حسن محمد احمد -  42

,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 10) المادة ماعدا لذلك المنظمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه  الشناوى  تامر   شركه -  43

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 33642   برقم قيدها سبق  ، لك<ل

  ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه الشناوى احمد شركة -  44

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 33642   برقم قيدها سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105153 تاريخ وفي 46836   برقم قيدها سبق ، وشريكه حطب ابراهيم ابراهيم شركه -  1

 بسيطة توصية: التأشير

,   القانونى الكيان تعديل تم25105153 تاريخ وفي 46836   برقم قيدها سبق ، وشركائها شعير يوسف عمر احمد حكمت -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 الكيان تعديل تم25105114 تاريخ وفي 23065   برقم قيدها سبق ، االستيراد  و للتجارة شريكته و   الحميد  عبد محمد -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105114 تاريخ وفي 23065   برقم قيدها سبق ، واوالده  ابراهيم   الحميد عبد  محمد -  4

 بسيطة توصية: التأشير

 توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105116 تاريخ وفي 28066   برقم قيدها سبق ، لالستيراد جبر شركة -  0

 بسيطة

,   القانونى الكيان تعديل تم25105116 تاريخ وفي 28066   برقم قيدها سبق ، الجديده السيارات غيار لقطع جبر شركه -  6

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105116 تاريخ وفي 28066   برقم قيدها سبق ، والتصدير لالستيراد جبر شركه -  8

 بسيطة توصية: التأشير

 تعديل تم25105123 تاريخ وفي 26800   برقم قيدها سبق ، واالستيراد الجاهزة المالبس لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  8

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 الكيان تعديل تم25105123 تاريخ وفي 26800   برقم قيدها سبق ، والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  0

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

,   القانونى الكيان تعديل تم25105123 تاريخ وفي 26800   برقم قيدها سبق ، وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  15

 بسيطة توصية: التأشير وصف

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق ، وشريكته شتو حسن محمد -  11

 بسيطة توصية

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق ، وشريكه شتو حسن محمد -  12

 بسيطة توصية

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق ، وشريكته شتو حسن محمد -  13

 بسيطة توصية

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق ، وشركاه شتو حسن محمد -  14

 بسيطة توصية

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105135 تاريخ وفي 25038   برقم قيدها سبق ، وشركاه شتو حسن محمد احمد -  10

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد فاروق نسرين: الى 20463 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105153:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاها حرك

 عمر احمد حكمت: الى 46836 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105153:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركائها شعير يوسف

 عمر احمد حكمت: الى 46836 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105153:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركائها شعير يوسف

 عبد الحمد ابو منتصر: الى 33843 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105158:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه الحميد

 فهمى وكريم احمد: الى 35182 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105150:  تاريخ فى  ،  -  0

 وشركاهم مردان فهمى مصطفى

 وشريكته بيومى عيد: الى 35053 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105115:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركائها الشين نظيره: الى 36011 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105115:  تاريخ فى  ،  -  8

 حسن حسن السيد سمير: الى 28438 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105111:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكته حسين

 احمد محمد فايزة شركة: الى 48488 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105110:  تاريخ فى  ،  -  0

 وشركاها البحرى

 محمد خليل احمد: الى 10511 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105110:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشركاه دراهم

 محمد خليل احمد: الى 10511 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105110:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشركاه دراهم

 لالستيراد جبر شركة: الى 28066 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105116:  تاريخ فى  ،  -  12

 لالستيراد جبر شركة: الى 28066 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105116:  تاريخ فى  ،  -  13

 لالستيراد جبر شركة: الى 28066 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105116:  تاريخ فى  ،  -  14

 عبد زخارى عياد: الى 46008 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105116:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشركاه هللا عبد الملك

 محمد محمد انجى: الى 08800 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105116:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشركاها الدهراوى احمد

 احمد توفيق ملوك: الى 10345 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105118:  تاريخ فى  ،  -  18

 وشركاها الزيات



 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

 احمد توفيق ملوك: الى 10345 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105118:  تاريخ فى  ،  -  18

 وشركاها الزيات

 مسعد مسعد وحيد: الى 38053 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105118:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشركاه شاهين صقر

 سيد محمد فؤاد هانم: الى 20584 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105118:  تاريخ فى  ،  -  25

 وشركاها احمد

 امين فاروق ابراهيم: الى 06461 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105125:  تاريخ فى  ،  -  21

 وشركاه اسماعيل

 عبد صابر السيد: الى 35358 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105125:  تاريخ فى  ،  -  22

 وشركاه احمد القادر

 السيد حسنين: الى 20868 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105125:  تاريخ فى  ،  -  23

 وشريكه الزعترى

 الجرايحى على اميمه: الى 28820 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105121:  تاريخ فى  ،  -  24

 وشركاهما فياض محمد على السيد وعلى مصطفى عبده

 خليل ابراهيم نعيمه: الى 26800 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105123:  تاريخ فى  ،  -  20

 وشركاها سعيد على

 خليل ابراهيم نعيمه: الى 26800 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105123:  تاريخ فى  ،  -  26

 وشركاها سعيد على

 محمد الرحمن عبد: الى 36813 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105120:  تاريخ فى  ،  -  28

 قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم

 محمد  شريف محمد: الى 34033 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105120:  تاريخ فى  ،  -  28

 وشريكه العال عبد الملك عبد

 احمد شوقى سلوى: الى 20650 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105120:  تاريخ فى  ،  -  20

 وشركاها هللا عبد

 شتو حسن محمد احمد: الى 25038 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105135:  تاريخ فى  ،  -  35

 وشركاه

 شتو حسن محمد احمد: الى 25038 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105135:  تاريخ فى  ،  -  31

 وشركاه

 المنعم عبد منى: الى 31202 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105135:  تاريخ فى  ،  -  32

 وشريكها عرب ابو مصطفى

 احمد التابعى عمرو: الى 48210 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105131:  تاريخ فى  ،  -  33

 وشركاه عوض

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20463   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق -  1

 20463   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق -  2

 20463   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق -  3

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق نسرين -  4

20463 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد وقفار نسرين -  0

20463 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق نسرين -  6

20463 

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق وحده لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق -  8

20463 

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق وحده لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق -  8

20463 

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق وحده لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق -  0

20463 

    25105153:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق وحده لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق نسرين -  15

 20463   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق وحده لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق نسرين -  11

 20463   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق وحده لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حرك محمد فاروق نسرين -  12

 20463   برقم

   برقم    25105153:  تاريخ ، تهلوفا الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  13

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  14

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  10

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  16

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  18

46836 



 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

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  18

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  10

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  25

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  21

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و ديرم  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  22

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  23

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  24

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  20

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  26

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  28

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  28

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  20

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  35

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  31

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  32

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  33

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  34

46836 



 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

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  30

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  36

46836 

    25105153:  ختاري ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  38

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  38

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  30

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  45

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  41

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  42

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  43

 46836   برقم

    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  شعير يوسف عمر احمد حكمت -  44

 46836   برقم

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  40

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  46

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  48

46836 

   برقم    25105153:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  حطب ابراهيم ابراهيم السيد -  48

46836 

   برقم    25105158:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عطيه توفيق فايزه -  40

33843 

   برقم    25105158:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عطيه توفيق فايزه -  05

33843 

   برقم    25105158:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عطيه توفيق فايزه -  01

33843 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25105158:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الحميد بدع الحمد ابو منتصر -  02

 33843   برقم

    25105158:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  03

 33843   برقم

    25105158:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  04

 33843   برقم

   برقم    25105158:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عطيه توفيق فايزه -  00

33843 

   برقم    25105158:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عطيه توفيق فايزه -  06

33843 

   برقم    25105158:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عطيه توفيق فايزه -  08

33843 

    25105158:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  08

 33843   برقم

    25105158:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  00

 33843   برقم

    25105158:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و ديرم  بسيطة توصية  محمد الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  65

 33843   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  61

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  62

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  63

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  64

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  60

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  66

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او عينمجتم والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  68

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  68

 30013   برقم    25105150
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 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  60

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  85

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  81

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  82

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  83

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  84

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  80

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  86

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  88

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالليف احمد حسين محمد  عاصم -  88

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  80

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  85

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  81

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  82

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  83

 30013   برقم    25105150

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالليف  حسين  محمد حازم -  84

 30013   برقم    25105150

    25105115:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  80

 35053   برقم
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    25105115:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  لزغلو عبده عزت وفاء -  86

 35053   برقم

   برقم    25105115:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  88

35053 

   برقم    25105115:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  88

35053 

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  80

35053 

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  05

35053 

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  01

35053 

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  02

35053 

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  03

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  04

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  لقاضىا صديق حسن محمد -  00

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  06

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  08

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  08

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  00

   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  155

36011 

   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  151

36011 

   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  152

36011 

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  153

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  154

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  150

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  156
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 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  158

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  158

    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  150

 36011   برقم

    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  115

 36011   برقم

    25105115:  يختار ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  111

 36011   برقم

    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد -  112

 36011   برقم

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  113

36011 

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  114

36011 

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  110

 36011   برقم    25105115

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  116

 36011   برقم    25105115

 : تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  118

 36011   برقم    25105115

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سماح -  118

 36011   برقم    25105115

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  110

36011 

   برقم    25105115:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشين ايوب السيد نظيره -  125

36011 

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  121

 36011   برقم    25105115

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  122

 36011   برقم    25105115

 : تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  123

 36011   برقم    25105115

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  القاضى صديق حسن محمد سعاد -  124

 36011   برقم    25105115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  120

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  126

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  128

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  128

10511 

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  تضامن شركة  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  120

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  تضامن شركة  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  135

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  تضامن شركة  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  131

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  تضامن شركة  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  132

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  بسيطة توصية  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  133

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  بسيطة توصية  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  134

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  بسيطة توصية  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  130

 10511   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  تحميل  بسيطة توصية  هللا  عبد    ابراهيم جليله -  136

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم  محمد   خليل  احمد -  138

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم  محمد   خليل  احمد -  138

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  دراهم  محمد   خليل  احمد -  130

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  دراهم  محمد   خليل  احمد -  145

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  دراهم  محمد   خليل  احمد -  141

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  دراهم  محمد   خليل  احمد -  142

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  دراهم خليل محمد خليل -  143

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  دراهم خليل محمد خليل -  144
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   برقم    25105110:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم  محمد   خليل  احمد -  148

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  140

10511 

   برقم    25105110:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  105
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   برقم    25105110:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراهم خليل محمد خليل -  101

10511 
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 28066   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر احمد  الحسينى النبوية فاطمه -  243

 28066   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر احمد  الحسينى النبوية فاطمه -  244



 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

:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدهراوى احمد محمد محمد انجى -  240

 08800   برقم    25105116

:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدهراوى احمد محمد محمد انجى -  246

 08800   برقم    25105116

   برقم    25105116:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكرى محمد حسن فاطمه -  248

08800 

   برقم    25105116:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكرى محمد حسن فاطمه -  248

08800 

    25105116:  اريخت ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدهراوى احمد محمد محمد انجى -  240

 08800   برقم

    25105116:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدهراوى احمد محمد محمد انجى -  205

 08800   برقم

   برقم    25105116:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكرى محمد حسن فاطمه -  201

08800 

   برقم    25105116:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكرى محمد حسن فاطمه -  202

08800 

   برقم    25105116:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد -  203

46008 

   برقم    25105116:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد -  204

46008 

    25105116:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد بيشوى -  200

 46008   برقم

    25105116:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد بيشوى -  206

 46008   برقم

   برقم    25105116:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبده رزق ميخائيل -  208

46008 

   برقم    25105116:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة ةتوصي  يوسف عبده رزق ميخائيل -  208

46008 

   برقم    25105116:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد -  200

46008 

   برقم    25105116:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد -  265

46008 

    25105116:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد بيشوى -  261

 46008   برقم



 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

    25105116:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد بيشوى -  262

 46008   برقم

   برقم    25105116:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبده رزق ميخائيل -  263

46008 

   برقم    25105116:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبده رزق ميخائيل -  264

46008 

 46008   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد -  260

 46008   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد -  266

 46008   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد بيشوى -  268

 46008   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الملك عبد زخارى عياد بيشوى -  268

 46008   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبده رزق ميخائيل -  260

 46008   برقم    25105116:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبده رزق ميخائيل -  285

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدران السيد السيد بثينة -  281

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدران السيد السيد بثينة -  282

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدران السيد السيد بثينة -  283

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شاهين صقر سعدم مسعد وحيد -  284

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شاهين صقر مسعد مسعد وحيد -  280

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شاهين صقر مسعد مسعد وحيد -  286

 الشركة وتمثيل االقتراض حق وله منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدران السيد السيد بثينة -  288

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، الغير تفويض حق وله  البنكية التعامالت كافة فى البنوك كافة امام عتها نيابة والتوقيع

 الشركة وتمثيل االقتراض حق وله منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدران السيد السيد بثينة -  288

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، الغير تفويض حق وله  البنكية التعامالت كافة فى البنوك كافة امام عتها نيابة والتوقيع

 الشركة وتمثيل االقتراض حق وله منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدران السيد السيد بثينة -  280

 38053   برقم    25105118:  تاريخ ، الغير تفويض حق وله  البنكية التعامالت كافة فى البنوك كافة امام عتها نيابة والتوقيع

 وتمثيل االقتراض حق وله منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شاهين صقر مسعد مسعد دوحي -  285

   برقم    25105118:  تاريخ ، الغير تفويض حق وله  البنكية التعامالت كافة فى البنوك كافة امام عتها نيابة والتوقيع الشركة

38053 

 وتمثيل االقتراض حق وله منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شاهين صقر مسعد مسعد وحيد -  281

   برقم    25105118:  تاريخ ، الغير تفويض حق وله  البنكية التعامالت كافة فى البنوك كافة امام عتها نيابة والتوقيع الشركة

38053 



 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

 وتمثيل االقتراض حق وله منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شاهين صقر مسعد مسعد وحيد -  282

   برقم    25105118:  تاريخ ، الغير تفويض حق وله  البنكية التعامالت كافة فى البنوك كافة امام عتها نيابة والتوقيع الشركة

38053 

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق ملوك -  283

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق ملوك -  284

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق ملوك -  280

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق ملوك -  286

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق ملوك -  288

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق ملوك -  288

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق محمود -  280

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق محمود -  205

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق محمود -  201

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق محمود -  202

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق محمود -  203

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق محمود -  204

   برقم    25105118:  تاريخ ، ردةمنف  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق ملوك -  200

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق ملوك -  206

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق ملوك -  208

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق ملوك -  208

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق ملوك -  200

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق ملوك -  355

10345 

    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق محمود -  351

 10345   برقم

    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق محمود -  352

 10345   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات احمد توفيق محمود -  353

 10345   برقم

    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق محمود -  354

 10345   برقم

    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق محمود -  350

 10345   برقم

    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات احمد توفيق محمود -  356

 10345   برقم

    25105118:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد محمد فؤاد هانم -  358

 20584   برقم

    25105118:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد محمد فؤاد هانم -  358

 20584   برقم

   قمبر    25105118:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليوه احمد احمد  ستيته -  350

20584 

   برقم    25105118:  تاريخ ، موصية شريكة الى صفتها عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليوه احمد احمد  ستيته -  315

20584 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد محمد فؤاد هانم -  311

20584 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد محمد فؤاد هانم -  312

20584 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليوه احمد احمد  ستيته -  313

20584 

   برقم    25105118:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عليوه احمد احمد  ستيته -  314

20584 

 06461   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسماعيل امين فاروق ابراهيم -  310

 06461   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يلاسماع امين فاروق ابراهيم -  316

 06461   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيدالريس ابراهيم عطيات -  318

 06461   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيدالريس ابراهيم عطيات -  318

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسماعيل امين فاروق ابراهيم -  310

 06461   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسماعيل امين فاروق ابراهيم -  325

 06461   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيدالريس ابراهيم عطيات -  321

 06461   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيدالريس ابراهيم عطيات -  322

 06461   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  القادر عبد صابر القادر عبد -  323

 35358   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  القادر عبد صابر القادر عبد -  324

 35358   برقم

   برقم    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد صابر  محروس -  320

35358 

   برقم    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد صابر  محروس -  326

35358 

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد القادر عبد صابر السيد -  328

 35358   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد القادر عبد صابر السيد -  328

 35358   برقم

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القادر عبد صابر القادر عبد -  320

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القادر عبد صابر القادر عبد -  335

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد صابر  محروس -  331

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد صابر  محروس -  332

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد القادر عبد صابر السيد -  333

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد القادر عبد صابر السيد -  334

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القادر عبد صابر القادر عبد -  330

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  القادر عبد صابر القادر عبد -  336

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد صابر  محروس -  338

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة ةتوصي  القادر عبد صابر  محروس -  338

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد القادر عبد صابر السيد -  330

 35358   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد القادر عبد صابر السيد -  345

 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قميحه محمد  عوض اسرار -  341

 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قميحه محمد  عوض اسرار -  342

 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قميحه محمد  عوض اسرار -  343
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 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزعترى  حسن السيد حسنين -  344

 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزعترى  حسن السيد حسنين -  340

 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزعترى  حسن السيد حسنين -  346

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قميحه محمد  عوض اسرار -  348

 20868   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قميحه محمد  عوض اسرار -  348

 20868   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قميحه محمد  عوض اسرار -  340

 20868   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزعترى  حسن السيد حسنين -  305

 20868   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزعترى  حسن السيد حسنين -  301

 20868   برقم

    25105125:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزعترى  حسن السيد حسنين -  302

 20868   برقم

   برقم    25105121:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  303

28820 

   برقم    25105121:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  304

28820 

 28820   برقم    25105121:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد على -  300

 28820   برقم    25105121:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد على -  306

 28820   برقم    25105121:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد -  308

 28820   برقم    25105121:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد -  308

 ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  300

 28820   برقم    25105121:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمين يعوالتوق االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  365

 28820   برقم    25105121:  تاريخ

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد على -  361

 28820   برقم    25105121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد على -  362

 28820   برقم    25105121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد -  363

 28820   برقم    25105121
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد -  364

 28820   برقم    25105121

 ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  360

 28820   برقم    25105121:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفى عبده الجرايحى على اميمه -  366

 28820   برقم    25105121:  تاريخ

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد على -  368

 28820   برقم    25105121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد على -  368

 28820   برقم    25105121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد -  360

 28820   برقم    25105121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فياض محمد على السيد -  385

 28820   برقم    25105121

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد حسن محمد السيد خليل -  381

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد حسن محمد السيد خليل -  382

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد حسن محمد السيد خليل -  383

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد حسن محمد السيد خليل -  384

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد حسن محمد السيد خليل -  380

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد حسن محمد السيد خليل -  386

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  388

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  388

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  380

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  385

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  381

 26800   برقم    25105123:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  382

 الشركة ثيلتم فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد حسن محمد السيد خليل -  383

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد حسن محمد السيد خليل -  384

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 



 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

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد حسن محمد السيد خليل -  380

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد حسن محمد السيد خليل -  386

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد حسن محمد السيد خليل -  388

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد حسن محمد السيد خليل -  388

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع نكيةالب واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  380

    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام الشركة

 26800   برقم

 تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  305

    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام الشركة

 26800   برقم

 تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  301

    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام الشركة

 26800   برقم

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  302

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة مباس والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  303

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

 الشركة تمثيل فى الحق ولها منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  304

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركة باسم والعقود الشيكات على والتوقيع البنكية واالعتمادات الحسابات فتح وفى البنوك امام

26800 

    25105128:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حباجه ابو السيد مصطفي السيد -  300

 41802   برقم

   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد الرحمن عبد -  306

36813 

   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد الرحمن عبد -  308

36813 
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 36813   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد -  308

 36813   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد -  300

:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد الرحمن عبد -  455

 36813   برقم    25105120

:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد الرحمن عبد -  451

 36813   برقم    25105120

    25105120:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد -  452

 36813   برقم

    25105120:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قاسم حسنين محمد حسن محمد -  453

 36813   برقم

 20650   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزب الهادى عبد رشاد محمود -  454

 20650   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزب الهادى عبد رشاد محمود -  450

 20650   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا عبد احمد شوقى سلوى -  456

 20650   برقم    25105120:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا عبد احمد شوقى سلوى -  458

    25105120:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزب الهادى عبد رشاد محمود -  458

 20650   برقم

    25105120:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عزب الهادى عبد رشاد محمود -  450

 20650   برقم

   برقم    25105120:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا عبد احمد شوقى سلوى -  415

20650 

   برقم    25105120:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  هللا عبد احمد شوقى سلوى -  411

20650 

   برقم    25105120:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال عبدالملك محمد امانى -  412

34033 

   برقم    25105120:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال عبدالملك محمد امانى -  413

34033 

   برقم    25105120:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال عبدالملك محمد امانى -  414

34033 

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  410

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  416

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  418

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  418



 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

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  410

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  425

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  421

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  422

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  423

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  424

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  420

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  426

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  428

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  428

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  420

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  435

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  431

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  432

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  433

 25038   برقم    25105135:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  434

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  430

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  436

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  438

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  438

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  شتو حسن حسن محمد -  430

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  445

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  نتضام شركة  شتو حسن محمد احمد -  441

25038 



 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

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  442

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  443

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  444

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  440

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  446

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  448

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتو حسن محمد احمد -  448

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  440

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  405

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  401

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتو حسن حسن محمد -  402

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  403

25038 

   برقم    25105135:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتو حسن محمد احمد -  404

25038 

    25105135:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  رشوان احمد فؤاد احمد محمد -  400

 31202   برقم

:  تاريخ ، منفردة  والتوقيع االدارة حق لها  شريك و يرمد  تضامن شركة  عرب ابو مصطفى المنعم عبد منى -  406

 31202   برقم    25105135

    25105131:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى  محمود  احمد تامر -  408

 33642   برقم

    25105131:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى  محمود  احمد تامر -  408

 33642   برقم



 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

    25105131:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى احمد محمود احمد -  400

 33642   برقم

    25105131:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى احمد محمود احمد -  465

 33642   برقم

   برقم    25105131:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى  محمود  احمد تامر -  461

33642 

   برقم    25105131:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى  محمود  احمد تامر -  462

33642 

   برقم    25105131:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى احمد محمود احمد -  463

33642 

   برقم    25105131 : تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشناوى احمد محمود احمد -  464

33642 

   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  460

48210 

   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  466

48210 

   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  468

48210 

 48210   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض احمد التابعى عمرو -  468

 48210   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض احمد التابعى عمرو -  460

 48210   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض احمد التابعى عمرو -  485

    25105131:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  481

 48210   برقم

    25105131:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  482

 48210   برقم

    25105131:  تاريخ ، فردامن  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  483

 48210   برقم

   برقم    25105131:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض احمد التابعى عمرو -  484

48210 

   برقم    25105131:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض احمد التابعى عمرو -  480

48210 

   برقم    25105131:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض احمد التابعى عمرو -  486

48210 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    25105151:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها شطا حسن محمد عائشه -  1

38021 

 38021   برقم    25105151:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  G_MAFIA مافيا جى -  2

   برقم    25105151:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها شطا حسن محمد عائشه -  3

38021 

   برقم    25105151:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها شطا حسن محمد عائشه -  4

38021 

   برقم    25105158:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الحميد عبد الحمد ابو منتصر -  0

33843 

 33843   برقم    25105158:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها عطيه توفيق فايزه -  6

   برقم    25105158:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  شاهين الحمد ابو  شركه -  8

33843 

 31146   برقم    25105158:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  للسيارات المزدلفه شركه -  8

 31146   برقم    25105158:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  للسيارات المزدلفه شركه -  0

   برقم    25105150:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكها اليسقى وهانى عيسوى ابراهيم -  15

20518 

 20518   برقم    25105150:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  اليسقى وهانى عيسوى ابراهيم -  11

   برقم    25105115:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  12

35053 

 35053   برقم    25105115:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بيومى عيد -  13

   برقم    25105115:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  14

35053 

 35053   برقم    25105115:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بيومى عيد -  10

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه هللا عبد الملك عبد زخارى عياد -  16

46008 

   مبرق    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه يوسف عبده رزق ميخائيل -  18

46008 



 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

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه هللا عبد الملك عبد زخارى عياد -  18

46008 

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه يوسف عبده رزق ميخائيل -  10

46008 

 28066   برقم    25105116:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد جبر شركة -  25

   برقم    25105116:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الجديده السيارات غيار لقطع جبر شركه -  21

28066 

   برقم    25105116:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  والتصدير لالستيراد جبر شركه -  22

28066 

 28066   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد جبر شركة -  23

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الجديده السيارات غيار لقطع جبر شركه -  24

28066 

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والتصدير لالستيراد جبر شركه -  20

28066 

 28066   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد جبر شركة -  26

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الجديده السيارات غيار طعلق جبر شركه -  28

28066 

   برقم    25105116:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والتصدير لالستيراد جبر شركه -  28

28066 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته   الرحمن عبد   الدين  نور   رجب    السيد -  20

 33230   برقم    25105118

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و  الرحمن  عبد   الدين نور  رجب السيد -  35

 33230   برقم    25105118

   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته الدين نور رجب السيد -  31

33230 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته   الرحمن عبد   الدين  نور   رجب    السيد -  32

 33230   برقم    25105118

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و  الرحمن  عبد   الدين نور  رجب السيد -  33

 33230   برقم    25105118

   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته الدين نور رجب السيد -  34

33230 

   برقم    25105118:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و الزيات احمد توفيق محمود -  30

10345 
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 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و علي احمد توفيق -  36

   برقم    25105118:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها الزيات احمد توفيق ملوك -  38

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و الزيات احمد توفيق محمود -  38

10345 

 10345   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و علي احمد توفيق -  30

   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها الزيات احمد توفيق ملوك -  45

10345 

   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها بدران السيد السيد بثينة شركة -  41

38053 

    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه شاهين صقر مسعد  مسعد شركه -  42

 38053   برقم

   برقم    25105118:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه شاهين صقر مسعد مسعد وحيد -  43

38053 

   برقم    25105110:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  الجرايحى  حسن محمد -  44

33683 

   برقم    25105125:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه الزعترى السيد حسنين -  40

20868 

 20868   برقم    25105125:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  لالستيراد خالد  شركه -  46

   برقم    25105125:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها    قميحه محمد  عوض  اسرار -  48

20868 

   برقم    25105125:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الغني عبد عالم محمد -  48

42851 

   برقم    25105125:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها الريس السيد ابراهيم عطيات -  40

06461 

   برقم    25105125:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه اسماعيل امين فاروق ابراهيم -  05

06461 

   برقم    25105122:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  شريكته و توفيق السيد الدين سراج -  01

45413 

 45413   برقم    25105122:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاها الاله عبد سيد ابتسام -  02

   برقم    25105122:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  شريكته و توفيق السيد الدين سراج -  03

45413 

 45413   برقم    25105122:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها الاله عبد سيد ابتسام -  04



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  واالستيراد الجاهزة المالبس لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  00

 26800   برقم    25105123

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  06

 26800   برقم    25105123

   برقم    25105123:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  08

26800 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  واالستيراد الجاهزة المالبس لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  08

 26800   برقم    25105123

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  00

 26800   برقم    25105123

   برقم    25105123:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  65

26800 

   برقم    25105120:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  61

36813 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - ركاهوش قاسم محمد الرحمن عبد -  62

 36813   برقم    25105120:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    25105120:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  63

36813 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  64

 36813   برقم    25105120:  تاريخ ، بسيطة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20060   برقم    25105151:  تاريخ ، 3  2523/12/2 حتى سارى 2518/12/3-ج  الحديدى محمود السباعى عبده -  1

 06082   برقم    25105151:  تاريخ ، 0  2523/0/18 حتى سارىة 2518/0/18-ج  الشحات محمد عوض محمد -  2

 20404   برقم    25105151:  تاريخ ، 1  2523/6/10 حتى سارى 2518/6/25-ج  سرحان عبده على ابراهيم -  3

 04051   برقم    25105151:  تاريخ ، 4  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  خليل قاسم رجب هويدا -  4
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 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 00080   برقم    25105151:  تاريخ ، 0  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  شبانة على احمد هناء -  0

 18514   برقم    25105151:  تاريخ ، 36  2516/2/20-ج  الشرنوبى السيد محمد -  6

 00033   برقم    25105151:  تاريخ ، 14  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  البدوى امين محمد نادر -  8

 02122   برقم    25105151:  تاريخ ، 8  2523/1/4 حتى سارى 2518/1/0-ج  العفنى حسن محمد سهام -  8

   برقم    25105151:  تاريخ ، 18  2523/1/21 حتى سارى 2518/1/22-ج  خليفة رحاب ابو الموجود عبد محمد -  0

02084 

   برقم    25105151:  تاريخ ، 2  2523/8/14 حتى سارى 2518/8/10-ج  السجيع مصطفى محمد ابراهيم جمال -  15

20638 

 30808   برقم    25105152:  تاريخ ، 44  2523/12/0 حتى سارى 2518/12/15-ج  شلبى احمد زكى حسنة -  11

   برقم    25105152:  تاريخ ، 23  2523/11/2 حتى سارى 2518/11/3-ج  جوده   الخولى محمد  محمود  امين -  12

23505 

 06403   مبرق    25105152:  تاريخ ، 40  2523/0/13 حتى سارى 2518/0/14-ج  هللا عطيت هللا عبد عوض رضا -  13

   برقم    25105152:  تاريخ ، 40  2523/0/13 حتى سارى 2518/0/14-ج  هللا عطيت الاله عبد عوض رضا -  14

06403 

 48808   برقم    25105152:  تاريخ ، 26  2522/8/31 فى ويجدد 2518/0/1-ج  غنيم على محمد محمد -  10

 03820   برقم    25105152:  تاريخ ، 28  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  اغا حسين حسن حسين -  16

 02002   برقم    25105152:  تاريخ ، 30  2523/2/1 حتى سارى 2518/2/2-ج  قنديل عطيه احمد محمد محمد -  18

 06511   برقم    25105152:  تاريخ ، 45  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  هللا عبد عثمان محمد شيماء -  18

   برقم    25105152:  تاريخ ، 35  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  المجد ابو محمد محمد عادل محمد -  10

06123 

 30630   برقم    25105152:  تاريخ ، 31  2523/11/8 حتى سارى 2518/11/0-ج  محمد  امين  حافظ حسنى -  25

 42100   برقم    25105152:  تاريخ ، 33  2524/1/10 حتى سارى 2510/1/25-ج  البياع حسن هانم ثريا -  21

 30243   برقم    25105152:  تاريخ ، 36  2523/8/12 حتى سارى 2518/8/13-ج  الرزاز محمود على -  22

 08200   برقم    25105152:  تاريخ ، 41  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/20-ج  الشربينى محمد محمد منير -  23

 30680   برقم    25105152:  تاريخ ، 24  2523/11/22 حتى سارى 2518/11/23-ج  غنيم السيد ابراهيم ابراهيم -  24

   برقم    25105152:  تاريخ ، 43  2522/8/13 حتى سارى 2518/8/14-ج  يوسف بيومى الغنى عبد عبده شيماء -  20

48060 

 45111   برقم    25105152:  تاريخ ، 42  2522/8/0 حتى رىسا 2518/8/6-ج  السعود ابو فرج السعيد احمد -  26

 30858   برقم    25105152:  تاريخ ، 38  2523/12/24 حتى سارى 2518/12/20-ج  حسين محمد محمد عطا -  28
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 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    25105152:  تاريخ ، 34  2522/8/18 حتى سارى 2518/8/18-ج  فضالى احمد عبده الفتاح عبد كريم -  28

48208 

 06286   برقم    25105152:  تاريخ ، 20  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  محمود العزيز عبد احمد محمد -  20

   برقم    25105153:  تاريخ ، 888/  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/20-ج  الشافعي الجواد عبد الشافعي عزه -  35

41880 

   برقم    25105153:  تاريخ ، 85  2524/1/13 حتى سارى 2510/1/14-ج  سعيد البرعي البرعي البرعي فايزه -  31

42142 

 20415   برقم    25105153:  تاريخ ، 83  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/0-ج  صبيحى احمد يوسف حسن -  32

 41248   برقم    25105153:  تاريخ ، 82  2523/0/26 فى ويجدد 2518/0/28-ج  تركي الضيفي رجب محمد -  33

 23182   برقم    25105153:  تاريخ ، 85  2524/1/10 حتى سارى 2510/1/25-ج  بكرى محمد الوهاب عبد محمد -  34

 40288   برقم    25105153:  تاريخ ، 61  2522/0/18 حتى سارى 2518/0/18-ج  الخريبى احمد محمد وائل -  30

    25105153:  تاريخ ، 83  2523/0/13 حتى سارى 2518/0/14-ج  لبهائىا ابراهيم فريد محمد نجيب محمد محمد -  36

 06431   برقم

 08166   برقم    25105153:  تاريخ ، 63  2523/0/28  حتى سارى 2518/0/28-ج  المغربى السيد ابراهيم اميمه -  38

 40805   برقم    25105153:  تاريخ ، 65  2522/15/21 حتى سارى 2518/15/22-ج  المر محمود احمد حسن -  38

 38048   برقم    25105153:  تاريخ ، 80  2525/15/22 فى ويجدد 2510/15/23-ج  محمدين فاضل عيد -  30

 06105   برقم    25105153:  تاريخ ، 00  2523/0/15  حتى سارى 2518/0/11-ج  خلف محمود احمد طه ايمن -  45

 04656   برقم    25105153:  تاريخ ، 60  2523/ 4/22حتى سارى 2518/4/23-ج  الشرقاوى حسين السيد مروه -  41

 04815   برقم    25105153:  تاريخ ، 40  2523/4/26 حتى سارى 2518/4/28-ج  فرح حسن السعيد السيد -  42

:  تاريخ ، 66  2523/8/13 حتى سارى 2518/8/14-ج  واالجهزة  المالبس لتجارة الحليم عبد حسن حسنين ابو -  43

 22010   برقم    25105153

 20055   برقم    25105156:  تاريخ ، 08  2523/8/8 حتى سارى 2518/8/0-ج  السعود ابو التابعى الدسوقى ابراهيم -  44

 30816   برقم    25105156:  تاريخ ، 111  2523/12/28 فى ويجدد 2518/12/28-ج  ندا على محمد فاطمه -  40

 02618   برقم    25105156:  تاريخ ، 00  2523/2/1 حتى سارى 2518/2/2-ج  على عبيد السيد صفاء -  46

 20583   برقم    25105156:  تاريخ ، 00  2523/2/18 حتى سارى/ 2518/2/18-ج  بالسيارات للنقل الشعبانى مكتب -  48

   برقم    25105156:  تاريخ ، 00  2523/2/18 حتى سارى/ 2518/2/18-ج  الشعبانى الرحمن عبد المحمدى هشام -  48

20583 

   برقم    25105156:  تاريخ ، 04  2522/12/4 حتى سارى 2518/12/0-ج  مراحى على بكرى السالم عبد محمد -  40

05080 

   برقم    25105156:  يختار ، 153  2522/11/15 حتى سارى 2518/11/11-ج  شاهين محمد مصطفى محمد مصطفى -  05

05202 
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 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 04540   برقم    25105156:  تاريخ ، 154  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  ناصر سليمان سليمان هبه -  01

 04832   برقم    25105156:  تاريخ ، 110  2523/4/26 حتى سارى 2518/4/28-ج  جاد محمد محمد سالى -  02

 01601   برقم    25105156:  تاريخ ، 01  2522/12/24 حتى سارى 2518/12/20-ج  حسن محمود حسن ريهام -  03

 22038   برقم    25105156:  تاريخ ، 113  2523  حتى سارى 2518/8/6-ج  السالم عبد محمود محمود -  04

   برقم    25105156:  تاريخ ، 112  2523/11/15 حتى سارى 2518/11/11-ج  مجاهد علي بدوي الرازق عبد -  00

41046 

 00533   برقم    25105156:  تاريخ ، 116  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/20-ج  حافظ السيد شعبان محمد امل -  06

 20858   برقم    25105156:  تاريخ ، 152  2523/8/0 حتى سارى 2518/8/15-ج  النحاس  مصطفى  لبيب  السيد -  08

 06853   برقم    25105156:  تاريخ ، 03  2523/0/18 حتى سارى 2518/0/10-ج  مصطفى محمود احمد محمد -  08

 45841   برقم    25105156:  تاريخ ، 118  2523/1/18 حتى سارى 2518/1/10-ج  بخيت علي سعد محمد -  00

 06088   برقم    25105156:  تاريخ ، 06  2523/0/18 حتى سارى 2518/0/18-ج  نور محمد القادر عبد هدى -  65

 02506   برقم    25105158:  تاريخ ، 123  2523/1/1 حتى سارى 2518/1/2-ج  الغياتى احمد بركات مرفت -  61

 41805   برقم    25105158:  تاريخ ، 110  2558/15/20-ج  قميحه محمد فاروق محمد -  62

 41805   برقم    25105158:  تاريخ ، 125  2513/15/24-ج  قميحه محمد فاروق محمد -  63

 41805   برقم    25105158:  تاريخ ، 121  2523/15/22 حتى سارى 2518/15/23-ج  قميحه محمد فاروق محمد -  64

 04113   برقم    25105158:  تاريخ ، 126  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الرحيم عبد على حفنى على -  60

 42515   برقم    25105158:  تاريخ ، 133  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  حماد جبر محمد هللا عبد -  66

 43216   برقم    25105158:  تاريخ ، 134  2510/8/22 حتى سارى 2514/8/23-ج  العزبي احمد محمد تامر -  68

   برقم    25105158:  تاريخ ، 134  2510/8/22 حتى سارى 2514/8/23-ج  العزبي احمد محمد تامر صيديله -  68

43216 

 00353   برقم    25105158:  تاريخ ، 122  2523/4/35 حتى سارى 2518/0/1-ج  العراقى محمود احمد محمد -  60

 30062   برقم    25105158:  تاريخ ، 141  2553/15/16-ج  رجب اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل -  85

 30062   برقم    25105158:  تاريخ ، 142  2558/15/10-ج  رجب اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل -  81

 30062   برقم    25105158:  تاريخ ، 143  2513/15/14-ج  رجب اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل -  82

 30062   برقم    25105158:  تاريخ ، 144  2518/15/13-ج  رجب اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل -  83

 00620   برقم    25105150:  تاريخ ، 181  2523/0/6حتى سارى 2518/0/8-ج  اويشالج سعد احمد هاله -  84

 20358   برقم    25105150:  تاريخ ، 186  25230/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  كريم محمد السيد مصطفى -  80

   برقم    25105150:  تاريخ ، 188  2523/4/16 فى ويجدد 2518/4/18-ج  العفيفى خليل محمد عبده رؤف غريب -  86

03056 
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 41045   برقم    25105150:  تاريخ ، 210  2523/11/15 حتى سارى 2518/11/11-ج  حسين عباس حسين وائل -  88

 05055   برقم    25105150:  تاريخ ، 168  2522/12/2 حتى سارى 2518/12/3-ج  محمد على محمد صفاء -  88

   برقم    25105150:  تاريخ ، 188  2523/8/28 حتى سارى 2518/8/28-ج  ىالسويرك صالح صالح ابراهيم -  80

22066 

 03812   برقم    25105150:  تاريخ ، 184  2523/4/21 حتى سارى 2518/4/22-ج  محمود حربى على هبه -  85

 26048   برقم    25105150:  تاريخ ، 255  2525/3/28 حتى سارى 2510/3/28-ج  اللبان الرحمن عبد كامل احمد -  81

 20500   برقم    25105150:  تاريخ ، 185  2523/2/24 حتى سارى 2518/2/20-ج  بيومى الغنى عبد عبده محمد -  82

 03405   برقم    25105150:  تاريخ ، 216  2523/4/10 حتى سارى 2518/4/16-ج  شرديه ابو السيد احمد فهمى -  83

 01630   برقم    25105150:  تاريخ ، 102  2522/12/23 حتى سارى 2518/12/24-ج  الزينى حسن السيد رضا -  84

 04140   برقم    25105150:  تاريخ ، 183  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  لالستيراد الريس -  80

 04140   برقم    25105150:  تاريخ ، 183  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الريس رشاد محمد ابراهيم -  86

 04840   برقم    25105150:  تاريخ ، 164  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/28-ج  ندا على احمد ابراهيم محمد -  88

 04023   برقم    25105150:  تاريخ ، 168  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/28-ج  رشوان حسنين رضوان سميه -  88

 01183   برقم    25105115:  تاريخ ، 215  2523/12/11 حتى سارى 2518/12/12-ج  لةحفي سعد محمود ايه -  80

 00563   برقم    25105115:  تاريخ ، 102  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/20-ج  حجاج حسن الحليم عبد السيد -  05

 06106   برقم    25105115:  تاريخ ، 108  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  المنعم عبد محمد احمد تامر -  01

   برقم    25105115:  تاريخ ، 254  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  هللا عبد محمد زغلول سعد محمد -  02

03688 

 20860   برقم    25105115:  تاريخ ، 100  2523/6/0 حتى سارى 2518/6/15-ج  حسن احمد محمد -  03

   برقم    25105115:  تاريخ ، 238  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/0-ج  راشد واب مصطفى مصطفى دعاء -  04

01543 

 06000   برقم    25105115:  تاريخ ، 212  2523/0/24 حتى سارى 2518/0/20-ج  محمد الفضيل عبد جمال هبه -  00

   برقم    25105115:  تاريخ ، 258  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  مزروع على عبده محمد مصطفى -  06

03662 

 23513   برقم    25105115:  تاريخ ، 252  2523/15/3 حتى سارى 2518/15/4-ج  هللا عبد السيد يوسف -  08

   برقم    25105115:  تاريخ ، 104  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  احمد مصطفى حسن محمود هللا هبه -  08

00323 

   برقم    25105115:  تاريخ ، 230  2522/11/18 حتى سارى 2518/11/10-ج  الحميد عبد محمود مالسال عبد شريف -  00

05403 
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   برقم    25105115:  تاريخ ، 250  2521/8/10 حتى سارى 2516/8/16-ج  احمد السيد محمد احمد محمود محمد -  155

46883 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 236  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/26-ج  خضير محمد درويش محمد مياده -  151

06064 

 02880   برقم    25105113:  تاريخ ، 223  2523/2/8 حتى سارى 2518/2/0-ج  السيد المهدى الهادى محمد -  152

   برقم    25105113:  تاريخ ، 234  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  خضير محمد درويش محمد مصطفى -  153

06562 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 232  2523/0/14  حتى سارى 2518/0/10-ج  عثمان الرحيم عبد امين بدريه -  154

06052 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 248  2522/15/28 حتى سارى 2518/15/20-ج  حزة السيد الرحمن عبد احمد محمد -  150

40000 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 248  2522/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  الخريبى احمد محمد رودينا -  156

05088 

 40383   برقم    25105113:  تاريخ ، 201  2522/0/23 حتى سارى 2518/0/24-ج  عياد محمد مصطفى اسامه -  158

 03254   برقم    25105113:  تاريخ ، 230  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  سالم على عوض طارق -  158

 30080   برقم    25105113:  تاريخ ، 245  2523/15/21 حتى سارى 2518/15/22-ج  مطر على السيد  نادر -  150

 02612   برقم    25105113:  تاريخ ، 235  2523/2/1 حتى سارى 2518/2/2-ج  رزق محمد احمد محمد -  115

 00026   برقم    25105113:  تاريخ ، 233  2518/0/6-ج  يمالرح عبد حسين سلطان احمد -  111

 02502   برقم    25105113:  تاريخ ، 220  2523/1/1 حتى سارى 2518/1/2-ج  احمد سيد همام احمد فتحى كريم -  112

 08580   برقم    25105113:  تاريخ ، 13  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  البالسى احمد احمد محمد السيد -  113

 20055   برقم    25105113:  تاريخ ، 231  2523/8/3 حتى سارى 2518/8/4-ج  عمر على على حسن -  114

   برقم    25105113:  تاريخ ، 240  2522/3/0 حتى سارى 2518/3/6-ج  شرف الحليم عبد   المنعم عبد محمد -  110

33651 

 41035   برقم    25105113:  تاريخ ، 221  2523/11/0 حتى سارى 2518/11/6-ج  بسيوني احمد علي محمد -  116

   برقم    25105113:  تاريخ ، 64  2523/4/16 سارى 2518/4/18-ج  الدمياطى محمود حامد ابراهيم شريفه -  118

03025 

 06808   برقم    25105114:  تاريخ ، 286  2523/0/1 حتى سارى 2518/0/2-ج  حموده مصطفى مختار محمد -  118

 08200   برقم    25105114:  تاريخ ، 204  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/20-ج  شهاب السعيد عبده ايمان -  110

 00360   برقم    25105114:  تاريخ ، 285  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  فايد المقصود عبد محمد هبه -  125

 23581   برقم    25105114:  تاريخ ، 283  2523/11/18 حتى سارى 2518/11/18-ج  حسن  سليمان حسن سمير -  121

 23581   برقم    25105114:  تاريخ ، 283  2523/11/18 حتى سارى 2518/11/18-ج  حسين سليمان حسن سمير -  122
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   برقم    25105114:  تاريخ ، 268  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  موسى عوض مصطفى خليل سهير -  123

04226 

   برقم    25105114:  تاريخ ، 204  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  المصرى محمد محمد العربى رابحه -  124

00306 

 20063   برقم    25105114:  تاريخ ، 206  2523/8/28 حتى سارى 2518/8/20-ج  الجبرونى محمد  طه طه -  120

 23500   برقم    25105114:  تاريخ ، 261  2523/12/0 حتى سارى 2518/12/6-ج  داود   موسى  السيد -  126

 05865   برقم    25105114:  تاريخ ، 286  2522/11/28 حتى سارى 2518/11/28-ج  عثمان عوض حامد فاطمه -  128

 30245   برقم    25105114:  تاريخ ، 263  2553/8/8-ج  عامر متولى السعيد  ثناء -  128

 30245   برقم    25105114:  تاريخ ، 264  2558/8/8-ج  عامر متولى السعيد  ثناء -  120

 30245   برقم    25105114:  تاريخ ، 260  2513/8/6-ج  عامر متولى السعيد  ثناء -  135

 08415   برقم    25105114:  تاريخ ، 208  2524/1/15 حتى سارى 2510/1/11-ج  الرسول عبد على احمد محمد -  131

 04086   برقم    25105114:  تاريخ ، 262  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الجندى محمد احمد سهير -  132

 08561   برقم    25105114:  تاريخ ، 200  2523/0/26 حتى سارى 2518/0/28-ج  الضبع احمد محمد ايمان -  133

   برقم    25105114:  تاريخ ، 208  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  الجالد محمد فهيم محروس فاطمه -  134

03488 

    25105114:  تاريخ ، 260  2522/12/4 حتى سارى 2518/12/0-ج  الشربينى سليمان احمد الدسوقى ابراهيم سارة -  130

 05086   برقم

   برقم    25105114:  تاريخ ، 268  2522/0/1 حتى سارى 2518/0/2-ج  الرازقى محمد مسعد محمود الحسينى -  136

48065 

 35112   برقم    25105114:  تاريخ ، 280  2524/1/11 حتى سارى 2510/1/12-ج  الزهيرى حسن محمود مديحة -  138

 41186   برقم    25105114:  تاريخ ، 265  2523/0/4 حتى سارى 2518/0/0-ج  سرحان علي فهمي محمد ياسر -  138

   برقم    25105114:  تاريخ ، 200  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  اللطيف عبد فتحى محمد اميرة -  130

06556 

 04528   برقم    25105110:  تاريخ ، 330  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  مرعى مختار مرزوق رشا -  145

 03608   برقم    25105110:  تاريخ ، 380  2523/4/25 حتى رىسا 2518/4/21-ج  حسن سعد حسين عطيات -  141

 06040   برقم    25105110:  تاريخ ، 326  2523/0/14 حتى سارى 2518/0/10-ج  برغوت فهيم ابراهيم محمد -  142

 08214   برقم    25105110:  تاريخ ، 328  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/20-ج  فايد احمد رجب مسعد -  143

   برقم    25105110:  تاريخ ، 351  2523/0/10 حتى سارى 2518/0/25-ج  البوز رفاعى محمد مجدى محمد -  144

06800 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 203  2524/1/0 حتى سارى 2510/1/15-ج  قطامش محمد فوزى عامر/ المهندس -  140

23164 
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   برقم    25105110:  تاريخ ، 356  2522/12/20 حتى سارى 2518/1/26-ج  هالفحل محمد محمود محمد عبير -  146

01882 

 01488   برقم    25105110:  تاريخ ، 320  2522/12/18 جتى سارى 2518/12/10-ج  خلف السيد جالل والء -  148

 30131   برقم    25105110:  تاريخ ، 336  2523/6/0 حتى سارى 2518/6/6-ج  ابوسليمان محمود زكريا السيد -  148

   برقم    25105110:  تاريخ ، 205  2523/3/35 حتى سارى 2518/3/31-ج  سليم محمود سامح محمد كريم -  140

03248 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 330  2523/0/4 حتى سارى 2518/0/0-ج  المكتبيه واالدوات    للتجاره  الزينى -  105

20604 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 330  2523/0/4 حتى سارى 2518/0/0-ج  والصينى   المنزليه   لالدوات  زينىال -  101

20604 

 02548   برقم    25105110:  تاريخ ، 200  2523/1/1 حتى سارى 2518/1/1-ج  سالمه احمد عبده محمد -  102

   برقم    25105110:  تاريخ ، 355  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  على مهران الدين نور محمود -  103

04510 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 313  2522/12/0 حتى سارى 2518/12/15-ج  الديباوى شلبى محمد على احمد -  104

01126 

 41488   برقم    25105110:  تاريخ ، 350  2523/8/21 حتى سارى 2518/8/25-ج  فلتاءوس فهمي هللا عبد عادل -  100

 02835   برقم    25105110:  تاريخ ، 311  2523/2/0 حتى سارى 2518/2/15-ج  امبابى توفيق نصر محمد -  106

   برقم    25105110:  تاريخ ، 352  2523/6/2 حتى سارى 2518/6/3-ج  الشهيد عبد ابراهيم صموئيل اسحق -  108

41268 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 350  2522/15/21 حتى سارى 2518/15/22-ج  عثمان زيد ابو الزناتى امل -  108

40058 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 358  2522/15/21 حتى سارى 2518/15/22-ج  هللا محمدعطية حسين منال -  100

40050 

 04645   برقم    25105110:  تاريخ ، 358  2523/4/22 حتى سارى 4/23//2518-ج  خليل ابراهيم يوسف محمد -  165

 03162   برقم    25105110:  تاريخ ، 312  2523/3/24 حتى سارى 2518/3/20-ج  سعيد خليل السميع عبد وهيبه -  161

 02282   برقم    25105110:  تاريخ ، 323  2523/1/8 حتى سارى 2518/1/0-ج  الشاذلى حسن عفت محمد منار -  162

 04301   برقم    25105110:  تاريخ ، 316  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  االطرش حسن محمد عزه -  163

 06438   برقم    25105110:  تاريخ ، 321  2523/0/13 حتى سارى 2518/0/14-ج  جندى سمعان فوزى رومانى -  164

 21664   برقم    25105110:  تاريخ ، 206  2556/15/12-ج  الحلوجي محمد طاهر طارق -  160

 21664   برقم    25105110:  تاريخ ، 208  2511/15/11-ج  الحلوجي محمد طاهر طارق -  166

 21664   برقم    25105110:  تاريخ ، 208  2516/15/11-ج  الحلوجي محمد طاهر طارق -  168
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 03500   برقم    25105110:  تاريخ ، 328  2523/3/10 حتى سارى 2518/3/16-ج  الفتوح ابو عبدة نعمان سماح -  168

 06026   برقم    25105110:  تاريخ ، 315  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  بكر ابو احمد على محاسن -  160

   برقم    25105110:  تاريخ ، 338  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  العسيلى يوسف الفتاح عبد فاطمه -  185

06028 

 20246   برقم    25105110:  تاريخ ، 208  2523/4/18 حتى سارى 2518/4/10-ج  سالم محمد احمد -  181

 35110   برقم    25105110:  تاريخ ، 320  2524/1/12 حتى سارى 2510/1/13-ج  الشربينى السيد -  182

 18400   برقم    25105110:  تاريخ ، 322  2521/11/28  حتى سارى 2516/11/20-ج  داود احمد نبيله -  183

 02210   برقم    25105116:  تاريخ ، 381  2523/1/8 حتى سارى 2518/1/8-ج  بخيت السفطى على رضا -  184

 00605   برقم    25105116:  تاريخ ، 300  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  مراد السعيد ابراهيم  محمد -  180

   برقم    25105116:  تاريخ ، 344  2523/11/18 حتى سارى 2518/11/10-ج  العمرى عبده  ابراهيم احمد -  186

23582 

 34800   برقم    25105116:  تاريخ ، 382  2523/3/10 حتى سارى 2518/3/25-ج  نويصر صابر اميل صالح -  188

 04235   برقم    25105116:  تاريخ ، 300  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  يوسف عرفات مسعد شيماء -  188

 41054   برقم    25105116:  تاريخ ، 368  2523/15/28 حتى سارى 2518/15/20-ج  حسن حامد السيد محمد -  180

 04486   برقم    25105116:  تاريخ ، 385  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  العالوى احمد احمد كمال -  185

 01888   برقم    25105116:  تاريخ ، 346  2522/12/28 حتى سارى 2518/12/20-ج  الزامك السعيد محسن وداد -  181

 04122   برقم    25105116:  تاريخ ، 368  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الباسل رزق محمد هديه -  182

 04804   برقم    25105116:  تاريخ ، 304  2523/4/26 حتى سارى 2518/4/28-ج  العريان محمد محمد سوزان -  183

 06608   برقم    25105116:  تاريخ ، 306  2523/0/18 حتى سارى 2518/0/10-ج  اغا حسن حسين حسن سلمى -  184

 35846   برقم    25105116:  تاريخ ، 380  2510/15/10 حتى سارى 2514/15/16-ج  عثمان محمد نصر مجدى -  180

   برقم    25105116:  تاريخ ، 340  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  على هللا جاب محمد الدين صالح -  186

06863 

 28021   برقم    25105116:  تاريخ ، 302  2523/15/16 حتى سارى 2518/15/18-ج  جرجس  عوض  جبره -  188

 00838   برقم    25105116:  تاريخ ، 348  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/8-ج  حبيش على على سعد -  188

   برقم    25105116:  تاريخ ، 385  2522/0/15  حتى سارى 2518/0/11-ج  ابراهيم العال عبد السالم عبد العربي -  180

45280 

   برقم    25105116:  تاريخ ، 382  2522/12/20 حتى سارى 2518/12/26-ج  ابراهيم احمد الناصر عبد جمال احمد -  105

01825 

 00858   برقم    25105116:  تاريخ ، 361  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/8-ج  متولى حامد محمود كريمه -  101
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   برقم    25105116:  تاريخ ، 383  2523/11/10حتى سارى 2518/11/25-ج  عنانى حسنين  حسن رمزى -  102

24082 

 06002   برقم    25105116:  تاريخ ، 348  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/26-ج  موسى ابراهيم عزيز عفاف -  103

   برقم    25105116:  تاريخ ، 388  2523/15/6 حتى سارى 2518/15/8-ج  محمد  رحاب ابو  السيد  جمال -  104

30014 

 22834   برقم    25105116:  تاريخ ، 425  2523/8/2 حتى سارى 2518/8/3-ج  برسوم شوقى مجدى -  100

 25243   برقم    25105116:  تاريخ ، 362  1000/3/10  صالح ابراهيم جويد -  106

 25243   برقم    25105116:  تاريخ ، 363  2554/3/18  صالح ابراهيم جويد -  108

 25243   برقم    25105116:  تاريخ ، 364  2550/3/18  صالح ابراهيم جويد -  108

 25243   برقم    25105116:  تاريخ ، 360  2514/3/16  صالح ابراهيم جويد -  100

 45420   برقم    25105116:  تاريخ ، 303  2522/15/21 حتى سارى 2518/15/22-ج  المجيد عبد محمد السيد -  255

 00686   برقم    25105116:  تاريخ ، 308  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  خضير سالمه بديع السيد هبه -  251

 20800   برقم    25105118:  تاريخ ، 383  2523/12/14 حتى سارى 2518/12/10-ج  يونس حسن محمد احمد -  252

 04168   برقم    25105118:  تاريخ ، 450  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  اللفات احمد محمد احمد جليله -  253

   برقم    25105118:  تاريخ ، 302  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  خضير محمد درويش درويش رضوى -  254

06561 

 06281   برقم    25105118:  تاريخ ، 458  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  طه على حلمى صابر شيماء -  250

   برقم    25105118:  تاريخ ، 300  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  حسين السيد احمد على مصطفى -  256

06805 

 02115   برقم    25105118:  تاريخ ، 416  1/4//2523 حتى سارى 2518/1/0-ج  القادر عبد عباس صابر عطيات -  258

   برقم    25105118:  تاريخ ، 306  2522/11/10 حتى سارى 2518/11/25-ج  عيسى على  غريب على غاده -  258

05483 

 30634   برقم    25105118:  تاريخ ، 418  2523/11/4 حتى ىسار 2518/11/0-ج  سكتوت حسين  حسن االسمر -  250

   برقم    25105118:  تاريخ ، 415  2523/0/14حتى سارى 2518/0/14-ج  اسماعيل سعيد الغنى عبد على احمد -  215

06368 

   برقم    25105118:  تاريخ ، 452  2522/15/6 حتى سارى 2518/15/8-ج  العزبى على احمدالعزبى ايمان -  211

40608 

   برقم    25105118:  تاريخ ، 308  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الحسن ابو منصور السيد محمود -  212

04185 

   برقم    25105118:  تاريخ ، 411  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/28-ج  كريم رزق العزيز عبد خضره -  213

04840 
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   برقم    25105118:  تاريخ ، 380  2523/6/16 حتى سارى 2518/6/18-ج  محروس احمد الرحيم عبد حميد محمد -  214

41334 

   برقم    25105118:  تاريخ ، 303  2522/12/21 حتى سارى 2518/12/22-ج  الزكى محمد صالح محمدعادل -  210

01012 

 20420   برقم    25105118:  تاريخ ، 456  2523/6/10 حتى سارى 2518/6/16-ج  الشناوى اسماعيل محمد -  216

 20420   برقم    25105118:  تاريخ ، 456  2523/6/10 حتى سارى 2518/6/16-ج  سرفيس شينج  باس -  218

 41334   برقم    25105118:  تاريخ ، 380  2523/6/16 حتى سارى 2518/6/18-ج  احمد الرحيم عبد حسين محمد -  218

 42436   برقم    25105118:  تاريخ ، 414  2510/3/12 حتى سارى 2514/3/12-ج  علي حسن السيد فاطمه -  210

   برقم    25105118:  تاريخ ، 301  2523/4/20 حتى سارى 2518/4/26-ج  سمره ابو محمود محمود محمود -  225

30550 

 00402   برقم    25105118:  تاريخ ، 413  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  غنام السميع عبد غريب امل -  221

   برقم    25105118:  تاريخ ، 455  2523/12/31 حتى سارى 2518/1/1-ج  الرسول عبد على احمد اللة هبة -  222

02520 

 45006   برقم    25105118:  تاريخ ، 410  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/8-ج  مرزوق يوسف محمد محمود -  223

   برقم    25105118:  تاريخ ، 451  2524/1/28 حتى سارى 2510/1/28-ج  النشار السالم عبد محمد صالح -  224

23854 

 00403   برقم    25105118:  تاريخ ، 388  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  محمد احمد محمد احمد -  220

 34428   برقم    25105125:  تاريخ ، 052  2522/15/8 حتى سارى 2518/15/8-ج  جروب وائل -  226

 03082   برقم    25105125:  تاريخ ، 488  2523/4/10 حتى سارى 2518/4/25-ج  حسنين سالم عبده عبده محمد -  228

   برقم    25105125:  تاريخ ، 052  2522/15/8 حتى سارى 2518/15/8-ج  العالوى الجليل عبد يوسف وائل -  228

34428 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 426  2522/12/10 حتى سارى 2518/12/16-ج  ابراهيم البغدادى فؤاد محمد مدحت -  220

01440 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 011  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  فياض احمد محمد الجليل عبد ابراهيم احمد -  235

00685 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 406  2523/0/13 حتى سارى 2518/0/14-ج  موسى محمد الشربينى عثمان محمد -  231

06423 

 06888   برقم    25105125:  تاريخ ، 405  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم -  232

   برقم    25105125:  تاريخ ، 401  2522/1/20 تىح سارى 2518/1/35-ج  السكرى محمد    عثمان   ابراهيم -  233

33486 

 01100   برقم    25105125:  تاريخ ، 460  2522/12/11 سارى 2518/12/12-ج  خليل ابادير فهمى حلمى -  234
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 34184   برقم    25105125:  تاريخ ، 045  2523/8/31 حتى سارى 2518/8/1-ج  الغريب محمد احمد ابراهيم -  230

   برقم    25105125:  تاريخ ، 468  2523/1/3 حتى سارى 2518/1/4-ج  السيارات غيار قطع و لالستيراد الوشاحى -  236

34830 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 400  2523/12/16 حتى سارى 2518/12/18-ج  دحروج محمد حسنين محمد -  238

42502 

 04483   برقم    25105125:  تاريخ ، 050  2523/4/20 حتى سارى 2518/4/26-ج  محمد هللا جاب عيسى محمد -  238

 04303   برقم    25105125:  تاريخ ، 482  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  عسكر احمد محمد جوده -  230

 00851   برقم    25105125:  تاريخ ، 050  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/8-ج  نعمان المحسن عبد محمد وليد -  245

 22586   برقم    25105125:  تاريخ ، 480  2522/6/28 حتى سارى 2518/6/28-ج  رفاعى احمد محمد عزيزة -  241

 22586   برقم    25105125:  تاريخ ، 480  2522/6/28 حتى سارى 2518/6/28-ج  رفاعى احمد محمد عزه -  242

 04380   برقم    25105125:  تاريخ ، 488  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  عيد محمد احمد احمد هانى -  243

   برقم    25105125:  تاريخ ، 483  2523/8/12 حتى سارى 2518/8/13-ج  خليل محمد السيد مصطفي محمد -  244

41080 

 01104   برقم    25105125:  تاريخ ، 485  2523/12/11 حتى سارى 2518/12/12-ج  سالمون تريزسعد -  240

 20422   برقم    25105125:  تاريخ ، 054  2523/6/12 حتى سارى 2518/6/13-ج  الطويل على محمد على -  246

   برقم    25105125:  تاريخ ، 002  2523/11/16 حتى سارى 2518/11/18-ج  البمبى احمد الدين صالح   عبير -  248

05385 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 015  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/28-ج  الشربينى السيد عباس محمد امانى -  248

04811 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 486  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  الراضى عبد كتانة الرازق عبد مريم -  240

00082 

    25105125:  تاريخ ، 481  2522/12/11 ىحت سارى 2518/12/12-ج  الصفطى محمود الدسوقى ابراهيم محمود -  205

 01231   برقم

 26552   برقم    25105125:  تاريخ ، 468  2523/0/16 حتى سارى 2518/0/18-ج  فراج  عمر  محمد  عمر -  201

 22665   برقم    25105125:  تاريخ ، 482  2523/1/10 حتى سارى 2518/1/25-ج  حشيش سليمان حسن صديق -  202

    25105125:  تاريخ ، 420  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  الفتاح عبد الكريم عبد محمد ناصر محمد -  203

 00841   برقم

 06188   برقم    25105125:  تاريخ ، 400  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  على منصور صالح جابر -  204

 10848   برقم    25105121:  تاريخ ، 634  2523/0/28 حتى ارىس 2518/0/28-ج  جودة    مصطفى  احمد -  200

   برقم    25105121:  تاريخ ، 623  2522/12/10 حتى سارى 2518/12/16-ج  الطوخى محمد ابراهيم حسنين محمد -  206

01405 
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   برقم    25105121:  تاريخ ، 008  2523/4/26 حتى سارى 2518/4/28-ج  حميد محمد مهران كامل سماح -  208

04838 

 04884   برقم    25105121:  تاريخ ، 034  2523/4/26 حتى سارى 2518/4/28-ج  قنديل محمد محمد جيهان -  208

 36665   برقم    25105121:  تاريخ ، 022  2550/15/8-ج  فويله محمد محمد محمد -  200

 36665   برقم    25105121:  تاريخ ، 023  2510/15/0 حتى سارى 2514/15/6-ج  فويله محمد محمد محمد -  265

 06620   برقم    25105121:  تاريخ ، 086  2523/0/18 حتى سارى 2518/0/18-ج  الخولى على على حسن حنان -  261

 22884   برقم    25105121:  تاريخ ، 028  2523/6/25 حتى سارى 2518/6/21-ج  مجاهد محمد محمد نبيل -  262

   برقم    25105121:  تاريخ ، 013  2523/4/21 حتى سارى 2518/4/22-ج  بيرم يوسف مصطفى غريب مصطفى -  263

03013 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 010  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  حسين ابو الشربينى حسن محمد -  264

04164 

 03053   برقم    25105121:  تاريخ ، 000  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  كمال زغلول السيد احمد -  260

 04518   برقم    25105121:  تاريخ ، 020  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  محمد سليمان كامل هدى -  266

 45533   برقم    25105121:  تاريخ ، 038  2518/15/2-ج  يعقوب بشاي شنوده صبري -  268

   برقم    25105121:  تاريخ ، 026  2523/0/14 حتى سارى 2518/0/10-ج  رشوان على محمد السيد السيد احمد -  268

06010 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 018  2523/4/21 حتى سارى 2518/4/22-ج  الجميل احمد السيد محمد ايمان -  260

03031 

 28538   برقم    25105121:  تاريخ ، 031  2516/11/1-ج  ضيف الباقى عبد كامل -  285

 48830   برقم    25105121:  تاريخ ، 044  2523/11/22 حتى سارى 2518/11/23-ج  نجم جعفر على يوسف -  281

 20501   برقم    25105121:  تاريخ ، 012  2512/1/14-ج  غراب محمد سليمان معتز -  282

 20501   برقم    25105121:  تاريخ ، 014  2522/1/12 حتى سارى 2518/1/13-ج  غراب محمد سليمان معتز -  283

 03380   برقم    25105121:  تاريخ ، 030  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  عوض عباس حلمى طارق -  284

 02088   برقم    25105121:  تاريخ ، 038  2523/1/22 حتى سارى 2518/1/22-ج  النبع حسين محمد رشاد احمد -  280

   برقم    25105121:  تاريخ ، 042  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/20-ج  الديربى على على مصطفى محمد -  286

00528 

 20250   برقم    25105121:  تاريخ ، 043  2523/4/8 حتى سارى 2518/4/8-ج  النقيب عباس محمد -  288

 48048   برقم    25105121:  تاريخ ، 081  2522/8/31 حتى سارى 2518/0/1-ج  علىالقلينى احمد سمير محمد -  288

 08584   برقم    25105121:  تاريخ ، 010  2523/0/26 حتى سارى 2518/0/28-ج  قطب بيومى عيد هايدى -  280

 04031   برقم    25105121:  تاريخ ، 016  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  تميم بدرى فكرى وفاء -  285
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   برقم    25105121:  تاريخ ، 005  2522/12/21 حتى سارى 2518/12/22-ج  رضوان السيد محمد احمد شيماء -  281

01038 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 003  2523/0/25 حتى سارى 2518/0/21-ج  على صالح احمد محمد ياسمين -  282

06853 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 088  2523/12/22 حتى سارى 2518/12/23-ج  ابراهيم عبدالحافظ عبدالرحمن امل -  283

42582 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 083  2523/6/21 حتى سارى 2518/6/22-ج  فرهود الحميد عبد السيد طارق -  284

48850 

 06428   برقم    25105122:  تاريخ ، 638  2523/0/13 حتى سارى 2518/0/14-ج  التابعى توفيق فتحى رضا -  280

 20330   برقم    25105122:  تاريخ ، 612  2522/8/16 حتى سارى 2518/8/18-ج  زيدان غريب نادية -  286

 21065   برقم    25105122:  تاريخ ، 065  2521/0/25 حتى سارى 2516/0/21-ج  المتولى حافظ حافظ بدر -  288

 00050   برقم    25105122:  تاريخ ، 083  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  عروق يوسف عبدة عبدة مها -  288

 03626   برقم    25105122:  تاريخ ، 060  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  حسين محمد حسين محمد -  280

 25588   برقم    25105122:  اريخت ، 068  2523/12/35 حتى سارى 2518/12/31-ج  كيوان شوقى محمد -  205

   برقم    25105122:  تاريخ ، 061  2522/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  يوسف محمد سعد رشاد اشرف -  201

05006 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 080  2522/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  الحميد عبد فتحى العربى السيد كريم -  202

05655 

 04188   برقم    25105122:  تاريخ ، 655  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  يوسف محمد السيد احمد -  203

 30182   برقم    25105122:  تاريخ ، 000  2523/6/16 حتى سارى 2518/6/18-ج  عرفان فوزى محمد وليد -  204

 30802   برقم    25105122:  تاريخ ، 080  2524/2/3 حتى سارى 2510/2/4-ج  دخيل عبدالسالم ابراهيم عبده -  200

 04456   برقم    25105122:  تاريخ ، 611  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  اسماعيل الحميد عبد على -  206

 02514   برقم    25105122:  تاريخ ، 082  2522/12/31 حتى سارى 2518/1/1-ج  عيد محمد الدسوقى السيده -  208

 06112   برقم    25105122:  تاريخ ، 086  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  السيد رمضان شعبان امال -  208

 06465   برقم    25105122:  تاريخ ، 068  2523/0/14 حتى سارى 2518/010-ج  معوض محمود محمد امل -  200

 03400   برقم    25105122:  تاريخ ، 084  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  قوطه السيد رضا محمد رانيا -  355

 04146   برقم    25105122:  تاريخ ، 088  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  السيد همام رضوان محمد -  351

 05834   برقم    25105122:  تاريخ ، 062  2522/11/28  حتى سارى 2518/11/28-ج  الجزار طه سمير عبير -  352

   برقم    25105122:  تاريخ ، 643  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/26-ج  خليل محمود العربى السيد حنان -  353

40462 
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   برقم    25105122:  تاريخ ، 000  2523/8/13 حتى سارى 25180/8/14-ج  عيسي احمد العال عبد ابراهيم -  354

41401 

 05866   برقم    25105122:  تاريخ ، 084  2522/12/2 حتى سارى 2518/12/3-ج  جربوع محمد السيد  ابراهيم -  350

 06858   برقم    25105123:  تاريخ ، 656  2523/0/25 حتى سارى 2518/0/21-ج  محمود حسن محمود محمد -  356

   برقم    25105123:  تاريخ ، 633  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الديربى على على مصطفى  رافت -  358

04540 

 06885   برقم    25105123:  تاريخ ، 648  2523/0/10 حتى سارى 2518/0/25-ج  محمد حسن المعداوى هللا هبه -  358

 41681   برقم    25105123:  تاريخ ، 601  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  ابراهيم السيد فؤاد احمد فريد -  350

 10048   برقم    25105123:  تاريخ ، 605+  2524/1/6 حتى سارى 2510/1/8-ج  ابوطالب على محمد -  315

 23104   برقم    25105123:  تاريخ ، 618  2524/1/6 حتى سارى 2510/1/8-ج  سعد ابراهيم محمد محمد -  311

 26101   برقم    25105123:  تاريخ ، 632  2523/12/13 حتى سارى 2518/12/14-ج  الهادى عبد حسن حسن -  312

 46082   برقم    25105123:  تاريخ ، 610  2521/0/3 حتى سارى 2516/0/4-ج  الشطوي عبده محمد محمد اسالم -  313

 30613   برقم    25105123:  تاريخ ، 622  2523/15/2 حتى سارى 2518/15/3-ج  سليمان  ابوالنجا  رضوان -  314

   برقم    25105123:  تاريخ ، 658  2523/4/21 حتى سارى 2518/4/22-ج  المحسن عبد رافت محمد رباب -  310

41128 

   برقم    25105123:  تاريخ ، 628/  2523/0/13 حتى  سارى 2518/0/14-ج  دعيه رشاد محمد ناصر نهاد -  316

06418 

 45864   برقم    25105123:  تاريخ ، 631  2523/1/28 حتى سارى 2518/1/20-ج  محمد البدوي احمد صالح -  318

   برقم    25105123:  تاريخ ، 615  2523/11/1 حتى سارى 2518/11/2-ج  محمود العزيز عبد عادل محمد -  318

26588 

   برقم    25105123:  تاريخ ، 620  2523/15/28 حتى سارى 2518/15/20-ج  الدميرى ابراهيم محمد منى -  310

00582 

   برقم    25105123:  تاريخ ، 688  2523/0/16 حتى سارى 2518/0/18-ج  صيام محمد السالم عبد محمود -  325

41842 

 00502   برقم    25105123:  تاريخ ، 625  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/20-ج  السيد على السيد زينب -  321

 03816   برقم    25105123:  تاريخ ، 638  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  هللا عطيه التونى توفيق احمد -  322

 06650   برقم    25105123:  تاريخ ، 630  2523/0/18 حتى سارى 2518/0/18-ج  عياد العال عبد محمد مسعد -  323

 03000   برقم    25105123:  تاريخ ، 621  2523/4/25  حتى سارى 2518/4/21ج  احمد محمد الحليم عبد احمد -  324

 20105   برقم    25105123:  تاريخ ، 614  2523/3/12 حتى سارى 2518/3/13-ج  صبيحه طه ملكان طه -  320

 20105   برقم    25105123:  تاريخ ، 614  2523/3/12 حتى سارى 2518/3/13-ج  طه ملكان طه -  326



 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

 00545   برقم    25105123:  يختار ، 636  2523/4/28 حتى سارى 2518/4/20-ج  البسيونى محمود سمير مياده -  328

   برقم    25105128:  تاريخ ، 666  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  العاطى عبد المتولى فهيم سوسن -  328

03884 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 660  2523/0/24 حتىى سارى 2518/0/20-ج  شحاته محمد سالم محمد نجالء -  320

06048 

 00453   برقم    25105128:  تاريخ ، 680  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  الطوبجى خضر مصطفى ثناء -  335

 38308   برقم    25105128:  تاريخ ، 680  2521/3/1 حتى سارى 2516/3/2-ج  هلهول الغنى عبد محمد محمد -  331

 48461   برقم    25105128:  تاريخ ، 661  2522/8/15 حتى سارى 2518/8/11-ج  الشرقاوى محمد محمد السيد -  332

 34641   برقم    25105128:  تاريخ ، 683  2522/12/15 حتى سارى 2518/12/11-ج  قاسم  ابراهيم محمد جالل -  333

   برقم    25105128:  تاريخ ، 608  2523/0/15 حتى سارى 0/11//2518-ج  السعود ابو محمد كامل محمد رغده -  334

06500 

 03410   برقم    25105128:  تاريخ ، 668  2523/4/14 حتى سارى 2518/4/10-ح  طاجن سليمان احمد سليمان -  330

 42111   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2524/1/3 حتى سارى 2510/1/4-ج  حسن محفوظ حسن ابراهيم -  336

   برقم    25105128:  تاريخ ، 680  2523/12/0 حتى سارى 2518/12/6-ج  حسين محمد عبدالرحيم عبدالمنعم -  338

30838 

 20036   برقم    25105128:  تاريخ ، 664  2523/8/13 حتى سارى 2518/8/14-ج  زيدان خليل يوسف محمد -  338

   برقم    25105128:  تاريخ ، 602  2522/15/25 حتى سارى 2518/15/21-ج  محمود النبى عبد على شريف -  330

40841 

    25105128:  تاريخ ، 686  2522/12/28 حتى سارى 2518/12/20-ج  الطوبجى خضر محمد مصطفى حسام -  345

 01866   برقم

    25105128:  تاريخ ، 606  2522/12/35 حتى سارى 2518/12/31-ج  حسانين اللطيف عبد الدين ف شر عصام -  341

 02554   برقم

 00328   برقم    25105128:  تاريخ ، 685  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  رزق على المتولى اشرف -  342

 01814   برقم    25105128:  تاريخ ، 662  2522/12/24 حتى سارى 2518/12/20-ج  قوطه عباس محمد نبيلة -  343

 30455   برقم    25105128:  تاريخ ، 688  2522/1/10 حتى سارى 2518/1/25-ج  الغمري السيد محمد محمد -  344

 30016   برقم    25105128:  تاريخ ، 663  2522/6/8 حتى سارى 2518/6/0-ج  توفيق شكري بخيت رافي -  340

    25105128:  تاريخ ، 665  2523/11/18 حتى سارى 2518/11/18-ج  كيوان  عوض  العابدين  زين   حسام -  346

 20034   برقم

 40014   برقم    25105128:  تاريخ ، 660  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/20-ج  زيدان يوسف دخال فاطمه -  348

 03835   برقم    25105128:  تاريخ ، 682  2523/4/10 حتى سارى 2518/4/25-ج  داود حسن ابراهيم راويه -  348

 03835   برقم    25105128:  تاريخ ، 682  2523/4/10 حتى سارى 2518/4/25-ج  داود حسن ابراهيم راويه -  340
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 41684   برقم    25105128:  تاريخ ، 686  2523/0/1 حتى سارى 2518/0/2-ج  سرحان عبده محمد محمد -  305

 00680   برقم    25105128:  تاريخ ، 601  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  الغيطانى ابراهيم فهمى السيد هبه -  301

   برقم    25105128:  تاريخ ، 608  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  حسنين محمد ابراهيم حمدى منار -  302

00664 

 01583   برقم    25105128:  تاريخ ، 684  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/0-ج  محمود محمد ربيع السيد -  303

   برقم    25105128:  تاريخ ، 600  2523/0/14 حتى سارى 2518/0/10-ج  على حسين احمد لبيب عاطف محمد -  304

06464 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 683  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الغيطانى محمد اسماعيل الغنى عبد -  300

04340 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 688  2522/12/2 حتى  سارى 2518/12/3-ج  الطرابيلى محمد شعبان فاطمة -  306

05800 

 03233   برقم    25105128:  تاريخ ، 814  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  زيد ابو محمد حسنين اميره -  308

   برقم    25105128:  تاريخ ، 854  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  الرحيم عبد عبده جمعه مروى -  308

03823 

 40021   برقم    25105128:  تاريخ ، 825  2521/1/18 حتى سارى 2516/1/18-ج  متولي السالم عبد محمد احمد -  300

 05688   برقم    25105128:  تاريخ ، 852  2522/11/26 حتى سارىة 2518/11/28-ج  محمدين بخيت محمد وداد -  365

 32221   برقم    25105128:  تاريخ ، 821  2521/2/8 حتى سارى 2516/2/0-ج  مرسى ابراهيم كامل  رفعت -  361

 10058   برقم    25105128:  تاريخ ، 850  2523/2/20 حتى سارى 2518/2/26-ج  عثمان سليم قاسم فتحى -  362

 40803   برقم    25105128:  تاريخ ، 602  2522/15/25 حتى سارى 2518/15/21-ج  زايد جوهر زايد رحاب -  363

 02806   برقم    25105128:  تاريخ ، 812  2523/2/0 حتى سارى 2518/2/6-ج  لشيخا السيد ابراهيم سامح -  364

   برقم    25105128:  تاريخ ، 831  2523/0/18 حتى سارى 2518/0/10-ج  خفاجى محمد خفاجى السيد شيماء -  360

06680 

 05002   برقم    25105128:  تاريخ ، 608  2522/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  خليل الدسوقى عبده عماد -  366

 45601   برقم    25105128:  تاريخ ، 858  2523/1/8 حتى سارى 2518/1/0-ج  عوض الكريم جاد السيد سماح -  368

 04856   برقم    25105128:  تاريخ ، 855  2523/4/28 حتى سارى2518/4/28-ج  االدهم العجمى محمد احمد -  368

   برقم    25105128:  تاريخ ، 824  2523/4/35 حتى سارى 2518/0/1-ج  مبارك ابراهيم الفتاح بدع مجدى خلود -  360

00268 

 41885   برقم    25105128:  تاريخ ، 600  2523/0/2 حتى سارى 2518/0/28-ج  مقار حبيب عوض اكمل -  385

 20086   برقم    25105128:  تاريخ ، 851  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  داود يوسف     حسن   ممدوح -  381

 03048   برقم    25105128:  تاريخ ، 606  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  العراقى حسن على ابراهيم -  382
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   برقم    25105128:  تاريخ ، 853  2523/11/35 حتى سارى 2518/12/1-ج  البذره محمد عبدالرحمن نجده -  383

30813 

 02105   برقم    25105128:  تاريخ ، 600  2523/1/6 حتى سارى 2518/1/8-حج  على رزق رزق حسن رانيا -  384

    25105128:  تاريخ ، 835  2523/4/0 حتى  سارى 2518/4/15-ج  الخضرى الدسوقى احمد نجيب محمد اسماء -  380

 03320   برقم

 04200   برقم    25105128:  تاريخ ، 815  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  اسماعيل عبده خطاب مرفت -  386

   برقم    25105128:  تاريخ ، 832  2522/12/1 حتى سارى 2518/12/2-ج  الدهب ابو محمد مهدى عاشور محمد -  388

05806 

 03020   برقم    25105128:  تاريخ ، 836  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  حسنين بدوى احمد محمد -  388

   برقم    25105128:  تاريخ ، 811  2523/1/4 حتى سارى 2518/1/0-ج  الرودى محمود محمد محمد ميرفت -  380

02580 

 02826   برقم    25105128:  تاريخ ، 818  2523/2/0 حتى سارى 2518/2/15-ج  الحليم عبد محمد السيد هبة -  385

 38152   برقم    25105128:  تاريخ ، 828  2550/12/3-ج  محمد  مرسى احمد  عاطف -  381

 38152   برقم    25105128:  تاريخ ، 828  2515/12/2-ج  محمد  مرسى احمد  عاطف -  382

 38152   برقم    25105128:  تاريخ ، 820  2525/11/35 حتى سارى 2510/12/1-ج  محمد  مرسى احمد  عاطف -  383

 00841   برقم    25105128:  تاريخ ، 832  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/8-ج  محمود حامد محمد سماح -  384

   برقم    25105128:  تاريخ ، 810  2523/1/14 حتى سارى 2518/1/10-ج  عامر المتولى بديع شوقى محمد ايمان -  380

02418 

 02080   برقم    25105128:  تاريخ ، 818  2523/2/24 حتى سارى 2518/2/20-ج  العدوى حسين برهام نهى -  386

 06001   برقم    25105128:  تاريخ ، 608  2523/0/24 حتى سارى 2518/0/20-ج  السحراوى محمد عبده محمد -  388

   برقم    25105128:  تاريخ ، 850  2523/3/35 حتى سارى 2518/4/1-ج  حفيله  التابعى  محمد    التابعى -  388

20863 

   برقم    25105120:  تاريخ ، 808  2524/1/24حتى سارى 2510/1/20-ج  مصطفي محمود المنعم عبد محمد -  380

42188 

 04061   برقم    25105120:  تاريخ ، 20  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  والى السيد حسن على مايسه -  305

   برقم    25105120:  تاريخ ، 861  2522/12/10 حتى سارى 2518/12/16-ج  مراد تغيان احمد عبدالحميد -  301

34635 

 08156   برقم    25105120:  تاريخ ، 864  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  االلفى مسعد حسن محمد -  302

   برقم    25105120:  تاريخ ، 801  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  يوسف السيد حسن محسن محسن -  303

04306 
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   برقم    25105120:  تاريخ ، 860  2522/15/2 حتى سارى 2518/15/3-ج  الباسطى غريب السيد محمد محمد -  304

40630 

 05134   برقم    25105120:  تاريخ ، 681  2522/11/4 حتى سارى 2518/11/0-ج  محمدعبدالعال رمضان سيد -  300

 36306   برقم    25105120:  تاريخ ، 841  2514/8/10-ج  عياده  عوض  حسين محمد -  306

 36306   برقم    25105120:  تاريخ ، 842  2524/8/13 حتى سارى 2510/8/14-ج  عياده  عوض  حسين محمد -  308

   برقم    25105120:  تاريخ ، 860  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  بظاظو جمعه رجب محمد فريد -  308

06010 

   برقم    25105120:  تاريخ ، 881  2522/0/22 حتىى سارى 2518/0/23-ج  العاصى محمود محمود رحاب -  300

40314 

 02886   برقم    25105120:  تاريخ ، 885  2523/2/0 حتى سارى 2518/2/6-ج  مرسى عوض غريب منى -  455

 02608   برقم    25105120:  تاريخ ، 830  2523/2/2 حتى سارى 2518/2/3-ج  حسنين محمد سليم احمد اسالم -  451

 20848   برقم    25105120:  تاريخ ، 844  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  جمال   كوافير -  452

 04181   برقم    25105120:  تاريخ ، 845  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  سلطان محمد ايراهيم على -  453

 06341   برقم    25105120:  تاريخ ، 803  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  حسن اسماعيل اسماعيل وائل -  454

 20466   برقم    25105120:  تاريخ ، 840  2523/6/24 حتى سارى 2518/6/20-ج  حفيله التابعى محمد محمود -  450

 06208   برقم    25105120:  تاريخ ، 862  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  ايوب محمد حسين هند -  456

 48044   برقم    25105120:  تاريخ ، 683  2522/8/12 حتى سارى 2518/8/13-ج  حسن محمد على محمد هبه -  458

   برقم    25105120:  تاريخ ، 848  2522/12/14 حتى سارى 2518/12/10-ج  خضير داود محمد مسعد طارق -  458

01286 

 34416   برقم    25105120:  تاريخ ، 848  2522/15/6 حتى سارى 2518/15/8-ج  الشرنوبى محمد ابراهيم هانم -  450

   برقم    25105120:  تاريخ ، 05  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  البش مصطفى احمد رمضان عمرو -  415

03041 

 00802   برقم    25105135:  تاريخ ، 881  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/8-ج  السالم عبد حسن عيد محمد -  411

 32150   برقم    25105135:  تاريخ ، 882  2521/0/24 حتى سارى 2516/0/20-ج  والى حسن على محمد -  412

   برقم    25105135:  تاريخ ، 858  2523/4/22 حتى سارى 2510/4/23-ج  يوسف السيد حسن محسن محمد -  413

04408 

   برقم    25105135:  تاريخ ، 823  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  جعفر الرسول عبد فراج رضا -  414

06212 

 30410   برقم    25105135:  تاريخ ، 886  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  الحريرى يوسف محمد يوسف -  410

 03010   برقم    25105135:  تاريخ ، 851  2523/4/21 حتى سارى 2518/4/22-ج  خليفه حسانين ابراهيم ابراهيم -  416
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:  تاريخ ، 804  2523/11/12 حتى سارى 2518/11/13-ج  المستعمله   الغيار قطع  تجاره و  لالستيراد الباز  محمد -  418

 20014   برقم    25105135

   برقم    25105135:  تاريخ ، 803  2521/8/3 حتى سارى 2516/8/4-ج  الزراعيه الحاصالت  لتصدير  انور  تجارة -  418

16016 

 42221   برقم    25105135:  تاريخ ، 800  2524/2/8 حتى سارى 2510/2/0-ج  خليل عبده محمد احمد -  410

 03282   قمبر    25105135:  تاريخ ، 858  2523/4/6 حتى سارى 2518/4/8-ج  رسالن هللا عبد يحيى وائل -  425

 30586   برقم    25105135:  تاريخ ، 806  2513/0/20-ج  رزق محمد  عبدالمقصود  طارق -  421

   برقم    25105135:  تاريخ ، 808  2523/0/23 حتى سارى 2518/0/24-ج  رزق محمد  عبدالمقصود  طارق -  422

30586 

    25105135:  تاريخ ، 855  2523/11/11 حتى سارى 2518/11/12-ج  اسماعيل مصطفى محمد السادات محمد -  423

 35580   برقم

   برقم    25105135:  تاريخ ، 884  2522/8/13 حتى سارى 2518/8/14-ج  هللا عبد الحليم عبد حسانين الحليم عبد -  424

48654 

 02015   برقم    25105135:  ريختا ، 885  2523/2/12 حتى سارى 2518/2/13-ج  عطيه ذكى نخله لولو -  420

 06040   برقم    25105135:  تاريخ ، 888  2523/0/24 حتى سارى 2518/0/20-ج  العشرى على الدين سعد عزة -  426

   برقم    25105135:  تاريخ ، 854  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  االلفى القصبى الحسينى القصبى شيماء -  428

08150 

 10353   برقم    25105135:  تاريخ ، 856  2523/6/22 حتى سارى 2518/6/23-ج  عطعوط محمد مسعد شعبان -  428

 06003   برقم    25105135:  تاريخ ، 800  2523/0/24 حتى سارى 2518/0/20-ج  عرفه محمد عزت  ليلى -  420

 40530   برقم    25105135:  تاريخ ، 888  2522/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  حسن الاله عبد زكريا مياده -  435

 02824   برقم    25105131:  تاريخ ، 802  2518/2/15-ج  شنودة رزق زكى نجية -  431

   برقم    25105131:  تاريخ ، 832  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الغنى عبد حافظ محمد سليمان -  432

04588 

 02824   برقم    25105131:  تاريخ ، 802  2518/2/15-ج  شنوده رزق زكى نجيبة -  433

 03252   برقم    25105131:  تاريخ ، 841  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  الرحمن عبد احمد محمد منى -  434

 04526   برقم    25105131:  تاريخ ، 848  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  الحصرى سليمان احمد فايزه -  430

 05555   برقم    25105131:  تاريخ ، 830  2522/15/28 حتى سارى 2518/15/20-ج  همام احمد رضوان احمد -  436

   برقم    25105131:  تاريخ ، 846  2523/1/21 حتى سارى 2518/1/22-ج  ادريس احمد محمود طارق محمود -  438

02086 

 04358   برقم    25105131:  تاريخ ، 804  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  حسين عوض حسين مدحت -  438

 08832   برقم    25105131:  تاريخ ، 825  2523/0/0 حتى سارى  2518/0/6-ج  عطيه موسى محمد احمد -  430
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   برقم    25105131:  تاريخ ، 830  2523/2/20 حتى سارى 2518/2/26-ج  الجليل عبد مهدى خميس صبحى غاده -  445

03555 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 803  2523/1/21 حتى سارى 2518/1/22-ج  حسن عرابى محمد سعد حسن -  441

02088 

 00280   برقم    25105131:  تاريخ ، 822  2523/4/35 حتى سارى 2518/0/1-ج  خليل احمد السيد هبه -  442

 04345   برقم    25105131:  تاريخ ، 845  2523/4/22 حتى سارى 2518/4/23-ج  عيسى عبده السيد على هشام -  443

   برقم    25105131:  تاريخ ، 805  2522/0/1 حتى سارى 2518/0/2-ج  رزق الدين سيف محمود سعيد احمد -  444

48022 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 821  2522/15/21 حتى سارى 2518/15/22-ج  مصطفى احمد محمود سماح -  440

40020 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 842  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/18-ج  دويدار محمود ابراهيم انور السيد -  446

30865 

 03636   برقم    25105131:  تاريخ ، 800  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  بهلول الديب محمد ايمان -  448

   برقم    25105131:  تاريخ ، 828  2523/0/6 حتى سارى 2518/0/8-ج  الغندور شلبى محمد ابراهيم محمد -  448

00043 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 824  2523/4/25 حتى سارى 2518/4/21-ج  ابراهيم محمد فتحى عاطف سلمى -  440

03854 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 834  2523/4/0 حتى سارى 2518/4/15-ج  عليوه ابراهيم عوض عوض عوضه -  405

03322 

 02486   برقم    25105131:  تاريخ ، 836  2523/1/10 حتى سارى 2518/1/25-ج  احمد الفتاح عبد حسن احمد -  401

 02802   برقم    25105131:  تاريخ ، 838  2523/2/11 حتى سارى 2518/2/12-ج  مهدى خميس صبحى محمد -  402

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    25105151:  تاريخ ، 18  2524/1/20 حتى سارى 2510/1/35-ج  وشركاه الطحان عوض ابراهيم محمود -  1

26231 

 26231   برقم    25105151:  ريختا ، 18  2524/1/20 حتى سارى 2510/1/35-ج  واوالده   الطحان ابراهيم  شركه -  2

 41404   برقم    25105151:  تاريخ ، 8  2523/8/14 حتى سارى 2518/8/10-ج  الباشه احمد احمد اكرم -  3

 38061   برقم    25105151:  تاريخ ، 22  2510/15/24-ج  وشريكه اللطيف عبد حامد الدين صالح شركة -  4

 38061   برقم    25105151:  تاريخ ، 22  2510/15/24-ج  وشركاه اللطيف عبد حامد الدين صالح -  0
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 38061   برقم    25105151:  تاريخ ، 22  2510/15/24-ج  وشريكه حامد الدين صالح -  6

 38061   برقم    25105151:  تاريخ ، 22  2510/15/24-ج  وشركاءه اللطيف عبد حامد الدين صالح شركه -  8

 20138   برقم    25105152:  تاريخ ، 32  2523/3/1 حتى سارى 2518/3/2-ج  وشركاها حسن محمد سعد جيهان -  8

    25105153:  تاريخ ، 01  2523/15/10 حتى سارى 2518/15/25-ج  وشريكها هللا عبد القادر عبد الدين جالل مني -  0

 42528   برقم

    25105153:  تاريخ ، 01  2523/15/10 حتى سارى 2518/15/25-ج  وشريكها هللا عبد القادر عبد الدين جالل مني -  15

 42528   برقم

 32230   برقم    25105153:  تاريخ ، 60  2521/2/12 حتى سارى 2516/2/13-ج  شريكتها و حجاج مني -  11

 32230   برقم    25105153:  تاريخ ، 60  2521/2/12 حتى سارى 2516/2/13-ج  وشركاها   ادريشس عطيات -  12

 32230   برقم    25105153:  تاريخ ، 60  2521/2/12 حتى سارى 2516/2/13-ج  وشركاها حجاج منى -  13

 42628   برقم    25105153:  تاريخ ، 80  2550/4/20-ج  محمد طلعت وحنان عضمه محمد محمد طلعت -  14

 42628   برقم    25105153:  تاريخ ، 86  2514/4/24-ج  محمد طلعت وحنان عضمه محمد محمد طلعت -  10

:  تاريخ ، 08  2523/12/0 حتى سارى 2518/12/6-ج  شنش على محمد  خلفاء   وشركاه    شنش  على  محمد  محمد -  16

 26100   برقم    25105156

:  تاريخ ، 08  2523/12/0 حتى سارى 2518/12/6-ج(   شنشن علي محمد خلفاء)  شركاه و شنش علي محمد وهيبه -  18

 26100   برقم    25105156

   برقم    25105156:  تاريخ ، 08  2523/12/0 حتى سارى 2518/12/6-ج  وشريكتها شنشن على محمد وهيبه -  18

26100 

   برقم    25105156:  تاريخ ، 115  2523/0/18 حتى سارىة 2518/0/18-ج  شركاه و الواحد عبد احمد محمد شركه -  10

20806 

 20806   برقم    25105156:  تاريخ ، 115  2523/0/18 حتى سارىة 2518/0/18-ج  وشركاه الواحد عبد احمد -  25

 20806   برقم    25105156:  تاريخ ، 115  2523/0/18 حتى سارىة 2518/0/18-ج  وشريكته   الواحد عبد احمد -  21

 38815   برقم    25105158:  تاريخ ، 203  2511/6/18-ج  وشركاه موسى ابو يحيى محمد -  22

 41280   برقم    25105158:  تاريخ ، 124  2523/6/8 حتى سارى 2518/6/0-ج  وشركاه ضالم محمد السيد الحسين -  23

:  اريخت ، 180  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/0-ج  وشركاهم  خليل   ابراهيم  وانيسه   بحيرى  رمضان  محمد -  24

 20082   برقم    25105150

:  تاريخ ، 180  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/0-ج  وشركاهم  خليل   ابراهيم  وانيسه   بحيرى  رمضان  محمد -  20

 20082   برقم    25105150

 تاريخ ، 180  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/0-ج  بحيرى السعيد ورمضان   بحيرى   السعيد رمضان محمد شركه -  26

 20082   برقم    25105150: 
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 تاريخ ، 180  2522/12/8 حتى سارى 2518/12/0-ج  بحيرى السعيد ورمضان   بحيرى   السعيد رمضان محمد شركه -  28

 20082   برقم    25105150: 

 38885   برقم    25105150:  تاريخ ، 182  2525/0/24 حتى سارى 2510/0/20-ج  وشركاه البنا محمود -  28

 38885   برقم    25105150:  تاريخ ، 182  2525/0/24 حتى سارى 2510/0/20-ج  وشركاه البنا محمود -  20

   برقم    25105150:  تاريخ ، 160  2523/11/22 حتى سارى 2518/11/23-ج  وشركاها  الشوش السيد احمد نبيله -  35

30680 

 20403   برقم    25105150:  تاريخ ، 166  2523/6/28 حتى سارى 2518/6/20-ج  وشركاه الرفاعى محمود رشاد -  31

 20403   برقم    25105150:  تاريخ ، 166  2523/6/28 حتى سارى 2518/6/20-ج  الرفاعى محمود رشاد خلفاء -  32

:  تاريخ ، 166  2523/6/28 حتى سارى 2518/6/20-ج(   الرفاعى محمود رشاد خلفاء)  وشركاه الرفاعى رشاد طارق -  33

 20403   برقم    25105150

   برقم    25105115:  تاريخ ، 256  2510/12/26حتى سارى 2514/12/28-ج  وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  34

36011 

   برقم    25105115:  تاريخ ، 256  2510/12/26حتى سارى 2514/12/28-ج  وشركاه القاضى صديق حسن محمد -  30

36011 

   برقم    25105115:  تاريخ ، 256  2510/12/26حتى سارى 2514/12/28-ج  وشريكته القاضى صديق حسن محمد -  36

36011 

 36011   برقم    25105115:  تاريخ ، 256  2510/12/26حتى سارى 2514/12/28-ج  وشركائها الشين نظيره -  38

   برقم    25105115:  تاريخ ، 258  2523/0/28 حتى سارى 2518/0/20-ج  وشريكها ابراهيم احمد رضا مؤمنه -  38

08230 

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه النشار محمد محمود محمد شركة -  30

 30810   برقم

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 تىح سارى 2518/12/28-ج  وشريكه النشار محمد محمود محمد شركة -  45

 30810   برقم

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه النشار محمد محمود محمد شركة -  41

 30810   برقم

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه النشار محمد محمود محمد شركة -  42

 30810   برقم

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه البرمبالي علي محمود محمود السيد -  43

 30810   برقم

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه البرمبالي علي محمود محمود السيد -  44

 30810   مبرق

    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه البرمبالي علي محمود محمود السيد -  40

 30810   برقم
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    25105115:  تاريخ ، 218  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشريكه البرمبالي علي محمود محمود السيد -  46

 30810   برقم

 10816   برقم    25105113:  تاريخ ، 220  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  واوالده البنا جبر عبده محمود -  48

 10816   برقم    25105113:  تاريخ ، 220  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  واوالده البنا جبر عبده محمود -  48

:  تاريخ ، 220  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج(.  البنا  جبر  هعبد محمود  خلفاء)  شركاه و البنا محمد شركة -  40

 10816   برقم    25105113

:  تاريخ ، 220  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج(.  البنا  جبر  عبده محمود  خلفاء)  شركاه و البنا محمد شركة -  05

 10816   برقم    25105113

 11804   برقم    25105113:  تاريخ ، 225  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  وشركاه الحديدي احمد علي -  01

 11804   برقم    25105113:  تاريخ ، 225  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  وشركاه الحديدي احمد علي -  02

    25105113:  تاريخ ، 225  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  وشركاه الحديدى احمد على العربى السيد اشرف -  03

 11804   برقم

    25105113:  تاريخ ، 225  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  وشركاه الحديدى احمد على العربى السيد اشرف -  04

 11804   برقم

 11804   برقم    25105113:  تاريخ ، 225  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  وولده الحديدى احمد على -  00

 11804   برقم    25105113:  تاريخ ، 225  2522/0/28 حتى سارى 2518/0/28-ج  وولده الحديدى احمد على -  06

   برقم    25105113:  تاريخ ، 202  2521/15/35 حتى سارى 2516/15/31-ج  وشركاءه الشرنوبى ابراهيم ابراهيم -  08

28545 

 حتى سارى 2516/15/31-ج  لتجار الشرنوبى   ابراهيم محمد ابراهيم المرحوم ورثه شركاهو  الشرنوبى ابراهيم ابراهيم -  08

 28545   برقم    25105113:  تاريخ ، 202  2521/15/35

   برقم    25105113:  تاريخ ، 202  2521/15/35 حتى سارى 2516/15/31-ج  وشركاها  عسران حسن  السيده -  00

28545 

    25105113:  تاريخ ، 15088  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  وشركاها الحديدى عبده احمد محمد نهال -  65

 20088   برقم

    25105113:  تاريخ ، 15088  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  وشركاها الحديدى عبده احمد محمد نهال -  61

 20088   برقم

   برقم    25105113:  تاريخ ، 15088  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  واوالده   الحديدى  عبده  احمد محمد -  62

20088 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 15088  2523/0/11 حتى سارى 2518/0/12-ج  واوالده   الحديدى  عبده  احمد محمد -  63

20088 

 تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  درغام امين سامى محمد محمد و درغام سامى محمد امين شركة -  64

 30400   برقم    25105113: 
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 تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  درغام امين سامى محمد محمد و درغام سامى محمد امين شركة -  60

 30400   برقم    25105113: 

 تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  درغام امين سامى محمد محمد و درغام سامى محمد امين شركة -  66

 30400   برقم    25105113: 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  وشريكه درغام سامى محمد امين شركة -  68

30400 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  وشريكه درغام سامى محمد امين شركة -  68

30400 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  وشريكه درغام سامى محمد امين شركة -  60

30400 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  واوالده درغام  امين  سامى محمد  شركه -  85

30400 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  واوالده درغام  امين  سامى محمد  شركه -  81

30400 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 210  2523/0/20 حتى سارى 2518/0/35-ج  واوالده درغام  امين  سامى محمد  شركه -  82

30400 

 20228   برقم    25105113:  تاريخ ، 225  2523/4/12 حتى سارى 2518/4/13-ج  وشركاه شعبان محمد  مجدى -  83

 20228   برقم    25105113:  تاريخ ، 225  2523/4/12 حتى سارى 2518/4/13-ج  وشريكة شعبان حسن محمد -  84

   برقم    25105113:  تاريخ ، 226  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  العموميه للمقاوالت  البنا  شركه -  80

10818 

   برقم    25105113:  تاريخ ، 226  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  العموميه للمقاوالت  البنا  شركه -  86

10818 

 حتى سارى 2518/0/11-ج(    واوالده  البنا   جبر  محمود  خلفاء) اخوته  و  البنا   جبر  عبده   محمود  المتولى -  88

 10818   برقم    25105113:  تاريخ ، 226  2523/0/15

 حتى سارى 2518/0/11-ج(    واوالده  البنا   جبر  محمود  خلفاء) اخوته  و  البنا   جبر  عبده   محمود  المتولى -  88

 10818   برقم    25105113:  تاريخ ، 226  2523/0/15

  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج(.   البنا جبر  عبده  محمود  خلفاء)   العمومية للمقاوالت اخوان البنا شركه -  80

 10818   برقم    25105113:  تاريخ ، 226

  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج(.   البنا جبر  عبده  محمود  خلفاء)   العمومية للمقاوالت اخوان البنا شركه -  85

 10818   برقم    25105113:  تاريخ ، 226

 30845   برقم    25105114:  تاريخ ، 281  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشركاه عتمان السعيد حسن -  81

 30845   برقم    25105114:  تاريخ ، 281  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشركاه عتمان السعيد حسن -  82

 30845   برقم    25105114:  تاريخ ، 281  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشركاه عتمان السعيد حسن -  83
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 30845   برقم    25105114:  تاريخ ، 281  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشريكه عتمان السعيد حسن -  84

 30845   برقم    25105114:  تاريخ ، 281  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشريكه عتمان السعيد حسن -  80

 30845   برقم    25105114:  تاريخ ، 281  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشريكه عتمان السعيد حسن -  86

   برقم    25105114:  تاريخ ، 283  2510/4/6 حتى سارى 2514/4/8-ج  وشركاه احمد القادر عبد صابر السيد -  88

35358 

:  تاريخ ، 283  2510/4/6 حتى سارى 2514/4/8-ج  القادر عبد صابر اوالد/  وشركاه القادر عبد صابر  محروس -  88

 35358   برقم    25105114

   برقم    25105114:  تاريخ ، 284  2521/12/35 حتى سارى 2516/12/31-ج  داير ساير ومبروك عجيزه ابو ماجد -  80

18085 

:  تاريخ ، 284  2521/12/35 حتى سارى 2516/12/31-ج  داير ساير الحميد عبد ومحمد عجيزه ابو ماجد شركة -  05

 18085   برقم    25105114

   برقم    25105114:  تاريخ ، 284  2521/12/35 حتى سارى 2516/12/31-ج  داير وساير عجيزة ابو شركة -  01

18085 

:  تاريخ ، 284  2521/12/35 حتى سارى 2516/12/31-ج  الحميد عبد ومحمد داير ساير شبل مبروك شركة -  02

 18085   برقم    25105114

   برقم    25105114:  تاريخ ، 284  2521/12/35 حتى سارى 2516/12/31-ج  وجدان وولده داير ساير شبل مبروك -  03

18085 

   برقم    25105114:  تاريخ ، 288  2523/12/20 حتى سارى 2518/12/26-ج  وشركاه عباده السيد محمد محمد شركة -  04

30814 

   برقم    25105114:  تاريخ ، 288  2522/15/8 حتى سارى 2518/15/0-ج  وشركاها الشربينى ابراهيم السيده -  00

34422 

 ، 288  2522/15/8 حتى سارى 2518/15/0-ج  الجناينى الشربينى ابراهيم خلفاء/   وشركاها الماحى محمد عواطف -  06

 34422   برقم    25105114:  تاريخ

:  تاريخ ، 282  2510/11/12 حتى سارى 2514/11/13-ج  لالستيراد وشركاها نوح السالم عبد محمد فاديه -  08

 43315   برقم    25105114

 21308   برقم    25105114:  تاريخ ، 284  2521/2/20 حتى سارى 2516/2/26-ج  وشركاه عفيفى احمد محمد -  08

 30184   برقم    25105114:  تاريخ ، 260  2523/6/10 حتى سارى 2518/6/25-ج  وشركاه عثمان احمد عثمان -  00

-ج(  وشريكة هاجوج يسرى اشرف) الغذائية والمواد االسماك وتجميد وتعبئة وتصنيع والتصدير لالستيراد بيراميدز -  155

 30184   برقم    25105114:  تاريخ ، 260  2523/6/10 ىحت سارى 2518/6/25

 260  2523/6/10 حتى سارى 2518/6/25-ج  وشريكيه عثمان احمد عثمان- االسماك وتجميد وتعبئه لتصنيع بيراميدز -  151

 30184   برقم    25105114:  تاريخ ،

:  تاريخ ، 332  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/20-ج(   وشركاه البهانى السيد محمد)  البهانى اخوان شركة -  152

 22800   برقم    25105110
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:  تاريخ ، 332  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/20-ج(   وشركاه البهانى السيد محمد)  البهانى اخوان شركة -  153

 22800   برقم    25105110

:  تاريخ ، 332  2523/0/8 حتى سارى 2518/0/20-ج(   وشركاه البهانى السيد محمد)  البهانى اخوان شركة -  154

 22800   برقم    25105110

 20143   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشركاه عثمان محمد السيد محمد -  150

 20143   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشركاه عثمان محمد السيد محمد -  156

 20143   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشركاه عثمان محمد السيد محمد -  158

 20143   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشركاه عوض عمو -  158

 20143   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشركاه عوض عمو -  150

 20143   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشركاه عوض عمو -  115

   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشريكها سليم الشربينى الباسل فريده -  111

20143 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشريكها سليم الشربينى الباسل فريده -  112

20143 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  وشريكها سليم الشربينى الباسل فريده -  113

20143 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  شركاه و عثمان لسيدا محمد اسامه -  114

20143 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  شركاه و عثمان السيد محمد اسامه -  110

20143 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 335  2523/3/8 حتى سارى 2518/3/0-ج  شركاه و عثمان السيد محمد اسامه -  116

20143 

 42506   برقم    25105116:  تاريخ ، 384  2558/12/28-ج  وشركاه نجم سليمان يوسف يوسف -  118

   برقم    25105116:  تاريخ ، 386  2523/12/24 حتى سارى 2518/12/20-ج  وشركاه نجم سليمان يوسف يوسف -  118

42506 

:  تاريخ ، 384  2558/12/28-ج  بالجمله الصحيه االدوات وتصدير واستيراد وتوزيع لتجاره السالم دار شركه -  110

 42506   برقم    25105116

 حتى سارى 2518/12/20-ج  بالجمله الصحيه االدوات وتصدير واستيراد وتوزيع لتجاره السالم دار شركه -  125

 42506   برقم    25105116:  تاريخ ، 386  2523/12/24

   برقم    25105116:  تاريخ ، 340  2523/8/12 حتى سارى 2518/8/13-ج  وشريكه العتمه   حسن محمود شركه -  121

20012 

   برقم    25105116:  تاريخ ، 305  2525/1/28 حتى سارىة 2518/1/28-ج  لالستيراد وشركاه سليم.   ف شركة -  122

18601 
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 18601   برقم    25105116:  تاريخ ، 305  2525/1/28 حتى سارىة 2518/1/28-ج  وشركاه سليم.  أ شركة -  123

 18601   برقم    25105116:  تاريخ ، 305  2525/1/28 حتى سارىة 2518/1/28-ج  لالستيراد وشركاه سليم.  ا -  124

 18601   برقم    25105116:  تاريخ ، 305  2525/1/28 حتى سارىة 2518/1/28-ج  وشركاها رجائى احمد هالة -  120

    25105118:  تاريخ ، 453  2523/12/20 حتى سارى 2518/12/26-ج  وشركاه شتيوى محمد صالح عبده وليد -  126

 30812   برقم

:  تاريخ ، 388  2523/12/16 حتى سارى 2518/12/18-ج  وشركائها البسيونى الحليم عبد احمد السيد حنان -  128

 35548   برقم    25105118

:  تاريخ ، 388  2523/12/16 حتى سارى 2518/12/18-ج  وشريكتها البسيونى الحليم عبد احمد السيد حنان شركة -  128

 35548   برقم    25105118

    25105118:  تاريخ ، 305  2521/15/24 حتى سارى 2516/15/20-ج  شركاها و  رحاب  محمود    جيهان شركه -  120

 33501   برقم

   برقم    25105118:  تاريخ ، 308  2522/6/20 حتى سارى 2518/6/35-ج  واوالده المنصورى فهمى محمد -  135

28050 

   برقم    25105118:  تاريخ ، 308  2522/6/20 حتى سارى 2518/6/35-ج  وشركاه المنصورى فهمى محمد محمد -  131

28050 

   برقم    25105118:  تاريخ ، 304  2523/4/21 حتى سارى 2518/4/22-ج  وشريكتها رشاد محمد حسن مياده -  132

03813 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشريكة البربرى الخضر محمد حسن -  133

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشريكة البربرى الخضر محمد حسن -  134

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشريكة البربرى الخضر محمد حسن -  130

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشريكة البربرى الخضر محمد حسن -  136

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشريكة البربرى الخضر محمد حسن -  138

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشريكة البربرى الخضر محمد حسن -  138

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشركاه البربرى الخضر محمد حسن -  130

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشركاه البربرى الخضر محمد حسن -  145

20031 
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   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشركاه البربرى الخضر محمد حسن -  141

20031 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 041  2523/8/25 حتى سارى 2518/8/21-ج  وشركاه البربرى الخضر محمد حسن -  142

20031 

    25105125:  تاريخ ، 480  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/20-ج  وشركاه الصياد اسماعيل الدين عصام -  143

 35580   برقم

    25105125:  تاريخ ، 480  2523/12/28 حتى سارى 2518/12/20-ج  وشركاها  درويش عيد محمود مايسه شركة -  144

 35580   برقم

 36184   برقم    25105125:  تاريخ ، 056  2550/0/8-ج  وشركاه  العدوى حسين على حسين -  140

   برقم    25105125:  تاريخ ، 058  2510/0/6 حتى سارى 2514/0/8-ج  وشركاه  العدوى حسين على حسين -  146

36184 

 36184   برقم    25105125:  تاريخ ، 056  2550/0/8-ج  وشركاها يونس محمد هدي - الخشبيه للمنتجات االيمان -  148

:  تاريخ ، 058  2510/0/6 حتى سارى 2514/0/8-ج  اوشركاه يونس محمد هدي - الخشبيه للمنتجات االيمان -  148

 36184   برقم    25105125

:  تاريخ ، 483  2522/6/1 حتى ساررى 2518/6/2-ج  اسماعيل ابو احمد نبيل خلفاء شركاه و داود احمد جميل سامر -  140

 30806   برقم    25105125

 483  2522/6/1 حتى ساررى 2518/6/2-ج  ��[اسماعيل ابو احمد نبيل خلفاء] � وشركاه هاللي السالم عبد فاطمه -  105

 30806   برقم    25105125:  تاريخ ،

 30806   برقم    25105125:  تاريخ ، 483  2522/6/1 حتى ساررى 2518/6/2-ج  وشركاه داود احمد جميل سامر -  101

   برقم    25105125:  تاريخ ، 480  2523/8/23 حتى سارى 2518/8/24-ج  وشريكه يوسف عبده ابوالحسن كامل -  102

30281 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 032  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  وشريكيها الدرى فتحى حسن هللا هبه -  103

00316 

    25105125:  تاريخ ، 032  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  وشركاه خضير محمد الحسينى الدين عالء احمد -  104

 00316   برقم

    25105125:  تاريخ ، 480  2522/4/10 حتى سارى 2518/4/16-ج  وشركاه   العزيز عبد  يوسف خالد  شركه -  100

 33888   برقم

   برقم    25105125:  تاريخ ، 480  2522/4/10 حتى سارى 2518/4/16-ج  وشركاه  ابراهيم  عباس  الحميد عبد -  106

33888 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 480  2522/4/10 حتى سارى 2518/4/16-ج  وشركاه العزيز عبد  يوسف خالد -  108

33888 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 481  2523/0/14 حتى سارى 2518/0/10-ج  وشريكتها الريس السيد ابراهيم عطيات -  108

06461 
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   برقم    25105125:  تاريخ ، 481  2523/0/14 حتى سارى 2518/0/10-ج  وشركاه اسماعيل امين فاروق ابراهيم -  100

06461 

:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج(  خضير محمد الحسينى اوالد) وشركاه الحسينى عالء شركة -  165

 14551   برقم    25105125

:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج(  خضير محمد الحسينى اوالد) وشركاه الحسينى عالء شركة -  161

 14551   برقم    25105125

   برقم    25105125:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج  خضير  والحسينى  القشاش سعد  شركه -  162

14551 

   برقم    25105125:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج  خضير  والحسينى  القشاش سعد  شركه -  163

14551 

 14551   برقم    25105125:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج  وشركاه  خضير محمد  الحسينى -  164

 14551   برقم    25105125:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج  وشركاه  خضير محمد  الحسينى -  160

 14551   برقم    25105125:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج  وشريكته خضير محمد الحسينى -  166

 14551   برقم    25105125:  تاريخ ، 033  2522/2/3 حتى سارى 2518/2/4-ج  وشريكته خضير محمد الحسينى -  168

    25105125:  تاريخ ، 488  2523/8/24  حتى سارى 2518/8/20-ج  اهوشرك عيسى ابراهيم محمود جالل ايهاب -  168

 30280   برقم

  2523/12/15 حتى سارى 2518/12/11-ج(  يونيفرس ترانس التجاريه سمتها)  وشركاه جمعه محمد عبود محمود احمد -  160

 30868   برقم    25105121:  تاريخ ، 008

 30868   برقم    25105121:  تاريخ ، 008  2523/12/15 حتى سارى 2518/12/11-ج  وشركاه عبود محمود -  185

    25105121:  تاريخ ، 008  2523/12/15 حتى سارى 2518/12/11-ج  وشركاه جمعه محمد عبود محمود احمد -  181

 30868   برقم

 38043   برقم    25105121:  تاريخ ، 030  2525/6/26 حتى سارى 2510/6/28-ج  شركاه و الشامي علي ماجد -  182

 38043   برقم    25105121:  تاريخ ، 030  2525/6/26 حتى سارى 2510/6/28-ج  واوالده الشامى على على -  183

   برقم    25105121:  تاريخ ، 004  2524/2/16 حتى سارى 2510/2/18-ج  وشريكها الواحد عبد محمد فاطمه -  184

30020 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 004  2524/2/16 حتى سارى 2510/2/18-ج  وشريكها الواحد عبد محمد فاطمه -  180

30020 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 004  2524/2/16 حتى سارى 2510/2/18-ج  وشركاها عبدالواحد محمد فاطمه -  186

30020 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 004  2524/2/16 حتى رىسا 2510/2/18-ج  وشركاها عبدالواحد محمد فاطمه -  188

30020 

   برقم    25105121:  تاريخ ، 040  2523/0/26 حتى سارى 2518/0/28-ج  وشركاها شرود محمد احمد نبويه -  188

22806 
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    25105121:  تاريخ ، 040  2523/0/26 حتى سارى 2518/0/28-ج  وشركاها الرحمن عبد محمد انصاف شركة -  180

 22806   برقم

   برقم    25105121:  تاريخ ، 028  2523/4/26 حتى سارى 2518/4/28-ج  وشريكه النمر احمد محمد يسرى -  185

04686 

 ، 018  2522/8/8 حتى سارى 2518/8/0-ج  الفيومى عبده فوزى طه وشريكه القصبى محمد العال عبد جمال شركة -  181

 34258   برقم    25105121:  تاريخ

 ، 018  2522/8/8 حتى سارى 2518/8/0-ج  الفيومى عبده فوزى طه وشريكه القصبى محمد العال عبد جمال شركة -  182

 34258   برقم    25105121:  تاريخ

    25105121:  تاريخ ، 018  2522/8/8 حتى سارى 2518/8/0-ج  وشركاه القصبى محمد العال عبد جمال شركة -  183

 34258   برقم

    25105121:  تاريخ ، 018  2522/8/8 حتى سارى 2518/8/0-ج  وشركاه القصبى محمد العال عبد جمال شركة -  184

 34258   برقم

 20868   برقم    25105122:  تاريخ ، 652  2523/6/8 حتى سارى 2518/6/0-ج  لالستيراد خالد  شركه -  180

   برقم    25105122:  تاريخ ، 652  2523/6/8 حتى سارى 2518/6/0-ج  وشريكها    قميحه محمد  عوض  اسرار -  186

20868 

 20868   برقم    25105122:  تاريخ ، 652  2523/6/8 حتى سارى 2518/6/0-ج  وشريكه الزعترى السيد حسنين -  188

 46325   برقم    25105122:  تاريخ ، 653  2521/0/28 حتى سارى 2516/0/20-ج  وشريكه العزازي علي السعيد -  188

 33883   برقم    25105122:  تاريخ ، 048  2512/0/2-ج  وشريكته   الغطاس حسن فتحى محمد شركه -  180

    25105122:  تاريخ ، 048  2522/4/35 حى سارى 2518/0/1ج  وشريكته   الغطاس حسن فتحى محمد شركه -  105

 33883   برقم

 20880   برقم    25105122:  تاريخ ، 082  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  الغريبى موبليات -  101

   برقم    25105122:  تاريخ ، 082  2523/4/16 حتى سارى 2518/4/18-ج  الغريبى  احمد   الدين على  خلفاء -  102

20880 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 060  2522/12/31 حتى سارى 2518/1/1-ج  شريكه و سليمان محمد عامر شركه -  103

45686 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 001  2523/0/12 حتى سارى 2518/0/13-ج  وشريكته المسيح عبد امين وجيه -  104

24204 

 35105   برقم    25105122:  تاريخ ، 081  2514/1/20-ج  وشريكها الدهشان.  س -  100

 35105   برقم    25105122:  تاريخ ، 081  2514/1/20-ج  وشريكها الدهشان.  س -  106

 35105   برقم    25105122:  تاريخ ، 081  2524/1/23 حتى سارى 2510/1/24-ج  وشريكها الدهشان.  س -  108

 35105   برقم    25105122:  تاريخ ، 081  2524/1/23 حتى سارى 2510/1/24-ج  وشريكها الدهشان.  س -  108

 35105   برقم    25105122:  تاريخ ، 081  2514/1/20-ج  وشركاه الدهشان المقصود عبد المنعم عبد محمد -  100
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 35105   برقم    25105122:  تاريخ ، 081  2514/1/20-ج  وشركاه الدهشان المقصود عبد المنعم عبد محمد -  255

    25105122:  تاريخ ، 081  2524/1/23 حتى سارى 2510/1/24-ج  وشركاه الدهشان المقصود عبد المنعم عبد محمد -  251

 35105   برقم

    25105122:  تاريخ ، 081  2524/1/23 حتى سارى 2510/1/24-ج  وشركاه الدهشان المقصود عبد المنعم عبد محمد -  252

 35105   برقم

   برقم    25105122:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  الموافي علي وورثه هللا عوض سعد -  253

10088 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  الموافي علي وورثه هللا عوض سعد -  254

10088 

:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  وشركاهم الموافي احمد علي وشريف هللا عوض سعد احمد -  250

 10088   برقم    25105122

:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  وشركاهم الموافي احمد علي وشريف هللا عوض سعد احمد -  256

 10088   برقم    25105122

:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  وشركاه الموافى احمد على شريف و هللا عوض سعد هدى -  258

 10088   برقم    25105122

:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  وشركاه الموافى احمد على شريف و هللا عوض سعد هدى -  258

 10088   برقم    25105122

   برقم    25105122:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  الموافى  على  و  هللا  عوض  سعد -  250

10088 

   برقم    25105122:  تاريخ ، 080  2523/3/20 حتى سارى 2518/3/35-ج  الموافى  على  و  هللا  عوض  سعد -  215

10088 

 20022   برقم    25105122:  تاريخ ، 004  2553/8/8-ج  حافظ جالل حسين وشريكه سالم طارق شركة -  211

 20022   برقم    25105122:  تاريخ ، 000  2558/8/6-ج  حافظ جالل حسين وشريكه سالم طارق شركة -  212

 20022   برقم    25105122:  تاريخ ، 006  2513/8/0-ج  حافظ جالل حسين وشريكه سالم طارق شركة -  213

 20022   برقم    25105122:  تاريخ ، 008  2518/8/4-ج  حافظ جالل حسين وشريكه سالم طارق شركة -  214

   برقم    25105123:  تاريخ ، 640  2523/3/18 حتى سارى 2518/3/18-ج  وشركاه نجمه احمد بدير مصطفي احمد -  210

41540 

 45448   برقم    25105123:  تاريخ ، 824  2512/15/26-ج  وشركاه الحي عبد محمود -  216

 45448   برقم    25105123:  تاريخ ، 824  2512/15/26-ج  وشركاه الحي عبد محمود -  218

 45448   برقم    25105123:  تاريخ ، 620  2522/15/24 حتى سارى 2518/15/20-ج  وشركاه الحي عبد محمود -  218

 45448   برقم    25105123:  تاريخ ، 620  2522/15/24 حتى سارى 2518/15/20-ج  وشركاه الحي عبد محمود -  210

 45448   برقم    25105123:  تاريخ ، 824  2512/15/26-ج  وشريكه الحي عبد محمود شركة -  225
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 45448   برقم    25105123:  تاريخ ، 824  2512/15/26-ج  وشريكه الحي عبد محمود شركة -  221

   برقم    25105123:  تاريخ ، 620  2522/15/24 حتى سارى 2518/15/20-ج  وشريكه الحي عبد محمود شركة -  222

45448 

   برقم    25105123:  تاريخ ، 620  2522/15/24 حتى سارى 2518/15/20-ج  وشريكه الحي عبد محمود شركة -  223

45448 

   برقم    25105123:  تاريخ ، 644  2523/11/20 حتى سارى 2518/11/35-ج  وشركاها عطيه مصطفى ليلى -  224

30850 

:  تاريخ ، 628  2524/2/18 حتى سارى 2510/2/10-ج  وشريكته الرحيم عبد مصطفى العربي السيد فىمصط -  220

 42281   برقم    25105123

    25105123:  تاريخ ، 618  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/18-ج  وشركاها سعيد الوهاب عبد عادل سوزان -  226

 42140   برقم

 42140   برقم    25105123:  تاريخ ، 618  2524/1/18 حتى سارى 2510/1/18-ج  وشريكته داود طه طه محمد -  228

:  تاريخ ، 603  2525/1/16 حتى سارى 2510/1/8-ج  واالستيراد الجاهزة المالبس لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  228

 26800   برقم    25105123

:  تاريخ ، 603  2525/1/16 حتى سارى 2510/1/8-ج  واالستيراد الجاهزة سالمالب لتجارة وشركته سعيد خليل شركة -  220

 26800   برقم    25105123

:  تاريخ ، 603  2525/1/16 حتى سارى 2510/1/8-ج  والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  235

 26800   برقم    25105123

:  تاريخ ، 603  2525/1/16 حتى سارى 2510/1/8-ج  والخردوات فاتوره للمنى وشريكته سعيد خليل شركه -  231

 26800   برقم    25105123

   برقم    25105123:  تاريخ ، 603  2525/1/16 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  232

26800 

   برقم    25105123:  تاريخ ، 603  2525/1/16 حتى سارى 2510/1/8-ج  وشركاها سعيد على خليل ابراهيم نعيمه -  233

26800 

    25105128:  تاريخ ، 681  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  وشركاه العليدي فتحي العربي السيد محمد -  234

 41213   برقم

   برقم    25105128:  تاريخ ، 681  2523/0/21 حتى سارى 2518/0/22-ج  وشركاه العليدي فتحي العربي السيد -  230

41213 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 688  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  واالستيراد    للتجاره  المعاطى ابو  شركه -  236

20605 

 تاريخ ، 688  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  المعاطى ابو   الوهاب عبد   خلفاء وشركاها   رزق  السيد سميحه -  238

 20605   برقم    25105128: 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 688  2523/0/3 حتى سارى 2518/0/4-ج  شركاه و المعاطي ابو الوهاب عبد يكن -  238

20605 
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:  تاريخ ، 600  2522/12/20 حتى سارى 2518/12/35-ج  وشريكتها الشرقاوى محمد محمد السيد رحاب -  230

 01031   برقم    25105128

 20080   برقم    25105128:  تاريخ ، 303  2513/0/11-ج  شريكه  و  العدوى  احمد متولى -  245

 20080   برقم    25105128:  تاريخ ، 303  2513/0/11-ج  شريكه  و  العدوى  احمد متولى -  241

 20080   برقم    25105128:  تاريخ ، 303  2513/0/11-ج  شريكه  و  العدوى  احمد متولى -  242

   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  شريكه  و  العدوى  احمد متولى -  243

20080 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  شريكه  و  العدوى  احمد متولى -  244

20080 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  شريكه  و  العدوى  حمدا متولى -  240

20080 

 20080   برقم    25105128:  تاريخ ، 303  2513/0/11-ج  وشريكه العدوى احمد متولى جمال -  246

 20080   برقم    25105128:  تاريخ ، 303  2513/0/11-ج  وشريكه العدوى احمد متولى جمال -  248

 20080   برقم    25105128:  تاريخ ، 303  2513/0/11-ج  وشريكه العدوى احمد متولى جمال -  248

   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  وشريكه العدوى احمد متولى جمال -  240

20080 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  وشريكه العدوى احمد متولى جمال -  205

20080 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 604  2523/0/0 حتى سارى 2518/0/15-ج  وشريكه العدوى احمد متولى جمال -  201

20080 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 682  2522/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  االستيراد و  للتجاره  حفيله    شركه -  202

28648 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 682  2522/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  االستيراد و  للتجاره  حفيله    شركه -  203

28648 

:  تاريخ ، 682  2522/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  الجمركى التخليص  و االستيراد  و  للتجاره  حفيله    شركه -  204

 28648   برقم    25105128

:  تاريخ ، 682  2522/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  الجمركى التخليص  و االستيراد  و  للتجاره  حفيله    شركه -  200

 28648   برقم    25105128

 ، 682  2522/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  العامه المقاوالت  و الجمركى والتخليص االستيراد و للتجارة حفيله شركه -  206

 28648   برقم    25105128:  تاريخ

 ، 682  2522/0/0 حتى سارى 2518/0/6-ج  العامه المقاوالت  و الجمركى والتخليص االستيراد و للتجارة حفيله شركه -  208

 28648   برقم    25105128:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25105128:  تاريخ ، 681  2523/1/26 حتى سارى 2518/1/28-ج  اهوشرك شادوفة سليمان العربى السيد كريم -  208

 48880   برقم

 48830   برقم    25105128:  تاريخ ، 816  2522/6/25 حتى سارى 2518/6/21-ج  وشركاه محمد امام امام عادل -  200

   برقم    25105128:  تاريخ ، 816  2522/6/25 حتى سارى 2518/6/21-ج  وشريكته محمد امام امام عادل -  265

48830 

   برقم    25105128:  تاريخ ، 858  2523/8/31 حتى سارى 2518/8/1-ج  وشركاه الشعبانى عبده السيد بالل -  261

20650 

 20650   برقم    25105128:  تاريخ ، 858  2523/8/31 حتى سارى 2518/8/1-ج  واشقائة الشعبانى -  262

   برقم    25105128:  تاريخ ، 858  2523/8/31 حتى سارى 2518/8/1-ج  وشركاه الشعبانى عبده السيد بالل -  263

20650 

 20650   برقم    25105128:  تاريخ ، 858  2523/8/31 حتى سارى 2518/8/1-ج  واوالده الشعبانى -  264

   برقم    25105120:  تاريخ ، 838  2510/11/21 حتى سارى 2514/11/22-ج  وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  260

36813 

  2510/11/21 حتى سارى 2514/11/22-ج  قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  266

 36813   برقم    25105120:  تاريخ ، 838

   برقم    25105120:  تاريخ ، 882  2523/15/26 حتى سارى 2518/15/28-ج  وشركاه على حميده عبدهللا محمود -  268

26568 

   برقم    25105120:  تاريخ ، 882  2523/15/26 حتى سارى 2518/15/28-ج  وشركاه حميده هللا عبد محمد -  268

26568 

   برقم    25105120:  تاريخ ، 882  2523/15/26 حتى سارى 2518/15/28-ج  وشركاه المعاطى ابو هشام -  260

26568 

    25105120:  تاريخ ، 843  2523/11/13 حتى سارى 2518/11/14-ج  وشركاها اللطيف عبد سيد محمود نعمات -  285

 20016   برقم

    25105120:  تاريخ ، 843  2523/11/13 حتى سارى 2518/11/14-ج  شركاه و  مكى    بندارى محمد   شركه -  281

 20016   برقم

   برقم    25105120:  تاريخ ، 802  2522/12/18 حتى سارى 2518/12/18-ج  وشريكته العال ابو ىمرس عبده -  282

01428 

   برقم    25105135:  تاريخ ، 880  2522/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشركاه  الهادى عبد رشاد محمود -  283

20650 

   برقم    25105135:  تاريخ ، 880  2522/12/28 حتى سارى 2518/12/28-ج  وشركاها هللا عبد احمد شوقى سلوى -  284

20650 

 26248   برقم    25105135:  تاريخ ، 880  2524/2/21 حتى سارى 2510/2/22-ج  وشركاه هللا جاد عباس رضا -  280



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    25105135:  تاريخ ، 880  2524/2/21 حتى سارى 2510/2/22-ج  شركاه و  هللا جاد  احمد  عباس -  286

26248 

 ، 852  2523/0/15 حتى سارى 2518/0/11-ج  الجاهزة  المالبس وتجارة لالستيراد وشركاه الهادى عبد محمد نصر -  288

 34345   برقم    25105135:  تاريخ

 31202   برقم    25105135:  تاريخ ، 883  2550/4/18-ج  وشريكها عرب ابو مصطفى المنعم عبد منى -  288

 31202   برقم    25105135:  تاريخ ، 884  2515/4/18-ج  وشريكها عرب ابو مصطفى المنعم عبد منى -  280

    25105135:  تاريخ ، 880  2525/4/18 حتى سارى 2510/4/16-ج  وشريكها عرب ابو مصطفى المنعم عبد منى -  285

 31202   برقم

:  تاريخ ، 388  2523/15/3 حتى سارى 2518/15/4-ج  حماد ابراهيم محمد خلفاء-وشركاه حماد ابراهيم محمد ابراهيم -  281

 23606   برقم    25105135

:  تاريخ ، 388  2523/15/3 حتى سارى 2518/15/4-ج  حماد ابراهيم محمد  خلفاء واوالدها السسى محمد دولت -  282

 23606   برقم    25105135

   برقم    25105131:  تاريخ ، 848  2524/2/20 حتى سارى 2510/2/26-ج  وشركاها كامل مصطفي فاطمه -  283

26203 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 848  2524/2/20 حتى سارى 2510/2/26-ج  وشركاه البدوى الدين جمال محمد -  284

26203 

    25105131:  تاريخ ، 848  2524/2/20 حتى سارى 2510/2/26-ج  وشركاه البدوى الدين جمال محمد هللا هبه -  280

 26203   برقم

 28886   برقم    25105131:  تاريخ ، 828  2511/8/25-ج  وشريكته العال  عبد   حسن  محمد   عادل  شركه -  286

:  تاريخ ، 820  2521/8/18 حتى سارى 2516/8/10-ج  وشريكته العال  عبد   حسن  محمد   عادل  شركه -  288

 28886   برقم    25105131

 28886   برقم    25105131:  تاريخ ، 828  2511/8/25-ج  وشريكه سعد سعد السيد شركه -  288

   برقم    25105131:  تاريخ ، 820  2521/8/18 حتى سارى 2516/8/10-ج  وشريكه سعد سعد السيد شركه -  280

28886 

 28886   برقم    25105131:  تاريخ ، 828  2511/8/25-ج  وشركاه سعد سعد السيد شركه -  205

   برقم    25105131:  تاريخ ، 820  2521/8/18 حتى سارى 2516/8/10-ج  وشركاه سعد سعد السيد شركه -  201

28886 

   برقم    25105131:  تاريخ ، 814  2521/15/16 حتى سارى 2516/15/18-ج  وشركاه عوض احمد التابعى عمرو -  202

48210 

    25105131:  تاريخ ، 814  2521/15/16 حتى سارى 2516/15/18-ج  وشركائها عثمان رشاد محمد محمد نجالء -  203

 48210   برقم

   برقم    25105131:  تاريخ ، 814  2521/15/16 حتى سارى 2516/15/18-ج  وشركائه عوض احمد التابعي عمرو -  204

48210 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 41036   برقم    25105131:  تاريخ ، 815  2558/11/8-ج  وشركاه مهران عبده معتز -  200

 41036   برقم    25105131:  تاريخ ، 811  2513/11/8-ج  وشركاه مهران عبده معتز -  206

 41036   رقمب    25105131:  تاريخ ، 812  2523/11/0 حتى سارى 2518/11/6-ج  وشركاه مهران عبده معتز -  208

   برقم    25105131:  تاريخ ، 820  2523/12/23 حتى سارى 2518/12/24-ج  وشركاه ابوبكر عبدالرحمن شركة -  208

34603 

 23588   برقم    25105131:  تاريخ ، 833  2523/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  وشركاه  المرسى وليد -  200

   برقم    25105131:  تاريخ ، 833  2523/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  وشركاه    حنة محمد  احمد -  355

23588 

 23588   برقم    25105131:  تاريخ ، 833  2523/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  وشريكه  حنه محمد  احمد -  351

   برقم    25105131:  ريختا ، 833  2523/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  وولديه    المرسى انيس المرسى -  352

23588 

    25105131:  تاريخ ، 833  2523/11/23 حتى سارى 2518/11/24-ج  وشركاها  العجيرى  حسن حسن  ناريمان -  353

 23588   برقم

    25105131:  تاريخ ، 838  2521/12/15 حتى سارى 2516/12/11-ج  وشريكه البيومي الهادي عبد حامد محمد -  354

 48020   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    25105116:  تاريخ ، المديونية لسداد واالسكان التعمير بنك لصالح التجارى الرهن شطب  منتصر  نصر  محمد -  1

25500 

:  تاريخ ، المديونية لسداد واالسكان التعمير بنك لصالح التجارى الرهن شطب  منتصر  االمير  نصر  محمود محمد -  2

 25500   برقم    25105116

:  تاريخ ، المديونية لسداد واالسكان التعمير بنك لصالح التجارى الرهن شطب  منتصر  االمير  نصر  محمود محمد -  3

 25500   برقم    25105116

   برقم    25105116:  تاريخ ، المديونية لسداد واالسكان التعمير بنك لصالح التجارى الرهن شطب  منتصر  نصر  محمد -  4

25500 

:  تاريخ ، المديونية لسداد واالسكان التعمير بنك لصالح التجارى الرهن شطب  منتصر  االمير  نصر  محمود محمد -  0

 25500   برقم    25105116

:  تاريخ ، المديونية لسداد واالسكان التعمير بنك لصالح التجارى الرهن شطب  منتصر  االمير  نصر  محمود محمد -  6

 25500   برقم    25105116

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 43858   برقم    25105156:  تاريخ ، المصرى االهلى بنك لصالح تجارى رهن  وشريكه يس علي محمود ابراهيم شركه -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


