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 بيع عن 18058 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم صادق محمود احمد -  1

 ابوالعنين احمد جمعة هدى/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، سيارات شكاوت واصالح

 تجارة عن 18063 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد رفعت احمد حسن -  2

 السيد عزت ابراهيم/  ملك - ابوكبير طريق اول - السبالوين:  بجهة ، حدبد

 ادوات تجارة عن 18084 برقم 20190314 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رجب السيد محمد -  3

 محمد عبدالمجيد سناء/  ملك - شبراسندى - الرضا منشأة:  بجهة ، صحية

 مكتب عن 18053 برقم 20190305 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبداللطيف محمد احمد -  4

 محمد عبداللطيف محمد/  ملك - ابوالقراميط:  بجهة ، عامة مقاوالت

 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالكهرباء المعادن ولحام التنكات لتصنيع الزمزمى -  5

 السيد فتحى/  ملك - الجديد الدائرى المنصورة طريق - السنبالوين:  بجهة ، بالكهرباء معادن ولحام تنكات تصنيع عن 18085

 العزب محمد

 مخزن عن 18067 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح عبدالفتاح احمد -  6

 احمد عبدالفتاح عبدالفتاح السيدة/ ملك - غراب ميت:  بجهة ، الصحية االدوات لتجارة

 تجارة عن 18069 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبداللطيف ممدوح رجائى -  7

 البيومى ابراهيم محمود اباظة/  ملك - االمديد تمى:  بجهة ، احذية

 فنص مخبر عن 18080 برقم 20190312 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى الغريب نبيل محمد -  8

 احمد الشربينى صالح سمير/ ملك- طريف ونوب اجا طريق- المعاهدة -السنبالوين:  بجهة ، مدعم الى

 تجارة عن 18060 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان اسماعيل شعبان محمد -  9

 حسن متولى محمد وليد/  ملك - الزهايرة طماى:  بجهة ، صحية ادوات

 تشكيل عن 18111 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد عبدهللا صالح -  10

 حسن احمد عبدهللا احمد/  ملك - الجديد الفتح:  بجهة ، اخشاب وتصنيع

 تجارة عن 18126 برقم 20190328 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد احمد اسماعيل حماده -  11

 محمود ابراهيم شريف/  ملك - سليط شارع - البرجاس - السنبالوين:  بجهة ، الجاهزة والمالبس المهمات فيماعدا جاهزة مالبس

 جبر

 مالبس تجاره عن 18051 برقم 20190304 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده سامى امل -  12

 محمد عكاشة اسماعيل ممدوح/  ملك - الزهايرة:  بجهة ،( العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا) جاهزه

 ادوات تجارة عن 18101 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور السيد على -  13

 محمد منصور السيد/   ملك - صدقا:  بجهة ، كهربائية

 خرازة عن 18055 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امين صالح سعد اسالم -  14

 يونس احمد امين صالح/  ملك - شبراهور - طرباى عزبة:  بجهة ، بالستيك

 تجارة عن 18075 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار متولى ابراهيم عيد محمد -  15

 بدر شعبان المرشدى سمير/ملك المخزن:  بجهة ،(  العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما) جاهزه مالبس
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 لحام ورشة عن 18061 برقم 20190307 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد على عمار -  16

 ابراهيم على احمد على/  ملك - الزهايرة طماى - رفلة عزبة:  بجهة ، معادن وتشكيل

 ، صيدلية عن 18081 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحاته السعيد مروة -  17

 خليفة محمد شحاته السعيد/  ملك - ابوداود:  بجهة

 عن 18095 برقم 20190319 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد فاضل فرحان رقيه -  18

 السيد محمد محمدالسيد/  ملك/ مركزالسنبالوين/ الزهابره طماى:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 نقل مكتب عن 18086 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جوده سالمه محمود -  19

 سالمه احمد جوده سالمه/   ملك - الكمال:  بجهة ، داخلى

 مكتب عن 18047 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد عبده وحيد سامية -  20

 ابوحليمة محمد احمد امير/  ملك - النخل حى - السنبالوين:  بجهة ،( السياحية االنشطة فيماعدا) عمال نقل وخدمات داخلية رحالت

 تجارة عن 18048 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض االمام ياسين اسماء -  21

 البسيونى على على صالح/  ملك - الزهايرة:  بجهة ، منزلية ادوات

 ، البقالة تجارة عن 18044 برقم 20190303 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبده محمود حامد -  22

 مصطفى السعيد محمود حامد/  ملك - قرقيرة:  بجهة

 توك غيار قطع عن 18066 برقم 20190310 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا همام فوزى نفين -  23

 المكاوى ابوطه المكاوى حمعة/  ملك - العناينة كفر:  بجهة ، توك

 تمى:  بجهة ، جزارة محل عن 18116 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد جزارة -  24

 السيد عكاشه عبدهللا محمد/ بملك- القديمة البوسطة شارع - االمديد

 عن 18117 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسن صالح محمد روايدة -  25

 محمد المعاطى ابو سعد محمد/ بملك -القديمة البوسطة شارع- االمديد تمى:  بجهة ، جزارة محل

 البقالة تجارة عن 18102 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حامد محمود ربيعة -  26

 عالعبدال على رفعت محمود/  ملك - الحصاينة:  بجهة ،

 نجارة ورشة عن 18065 برقم 20190307 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عيسى حافظ عمار -  27

 احمد عيسى حافظ/  ملك - الكمال قرية:  بجهة ، موبيليا

 عن 18118 برقم 20190326 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنانى محمد عبدالفتاح رمضان -  28

 الشافغى مصطفى يحي نبيل/  ملك - قرقيرة:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 مقاوالت مكتب عن 18049 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السعيد على عالء -  29

 عطيه على السعيد على/  ملك - شبراسندى:  بجهة ، عامة

 مشروبات عن 18115 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده السيد العتبانى ابراهيم -  30

 شبانه محمد الهادى محمد سامى/ملك القديمه الجبانه شارع الزراعيه السنبالوين:  بجهة ، وبارده ساخنه

 18071 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالحميد عوض محمد حازم -  31

 عبدالحميد عبدالحميد عوض محمد/   ملك - المقاطعة:  بجهة ، السياحية االنشطة فيماعد عمال ونقل داخلية رحالت مكتب عن

 ، بقالة عن 18107 برقم 20190324 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبدالفتاح ابراهيم -  32

 السيد محمد عبدالفتاح/  ملك - الكبرى طنبول - شعبان عزبة:  بجهة

 تجارة عن 18119 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبدالمعطى ايمن -  33

 عطاهللا عيد حسين السيدة/بملك- بشمس:  بجهة ، واسمدة مبيدات
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 عن 18082 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالهادى المتولى صباح -  34

 اسماعيل احمد عوض محمد/ملك الزهايرة طماى:  بجهة ، اعالف تجارة

 عن 18130 برقم 20190328 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد عبدالمنعم ثروت محمد -  35

 عبدالواحد محمد سامية/  ملك -سيداحمد عوض شارع - الجمال ارض - السنبالوين:  بجهة ، ةصيدلي

 مزرعة عن 18045 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبح محمد صالح السعيد -  36

 صبح محمد صالح السعيد/  ملك - السالم منشية:  بجهة ، مواشى

 ادوات تجارة عن 18054 برقم 20190306 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عرفه فوزى شربات -  37

 حسن متولى محمد وليد/  ملك - الزهايرة طماى:  بجهة ، صحية

 بقالة تجارة عن 18125 برقم 20190328 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد محمد ايناس -  38

 محمود محمد عبدهللا محمود/  ملك - منصور السيد شارع - االمديد تمى:  بجهة ،

 نقل مكتب عن 18110 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محمد سليم رمضان -  39

 االمام ابراهيم عبدالمنعم محمد/  ملك - النخل حى - حجى شارع - السنبالوين:  بجهة ، وتوريدات

 حدايد تجارة عن 18132 برقم 20190331 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان مروان عمرواحمد -  40

 فرج محمد فرج السيد/ملك االقالم طوخ:  بجهة ، وبويات

 حداد ورشة عن 18128 برقم 20190328 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالغفار احمد فتوح -  41

 احمد عبدالغفار احمد/  ملك - االورمان:  بجهة ، ولحام

 عن 18050 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابونرش عوض على محمد عمرو -  42

 مصطفى ابراهيم عبدالحميد فتحى/  ملك - طريف نوب:  بجهة ، االدوية دون تجميل ومستحضرات طبية مستلزمات تجارة

 ، عسل منحل عن 18068 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحاتة احمد محمد -  43

 اسماعيل محمد شحاتة احمد/  ملك - االمديد تمى:  بجهة

 ادوات تجارة عن 18073 برقم 20190311 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم عبدهللا نجم عمرو -  44

 ابوالفتوح عوض فوزية/  ملك - ابوداود:  بجهة ، منزلية

 وخرط نشر عن 18079 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان السيد سليمان السيد -  45

 احمد اسماعيل عوض مصطفى /ملك الزهايره طماى قرية:  بجهة ، االلواح وصنع االخشاب

 تجارة عن 18091 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم محمد السيد هدى -  46

 سالم عبدالفتاح سمير عبدالواحد/  ملك - كفرسعد:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 18109 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرالدين شحاتة محمود محمد -  47

 بدرالدين شحاتة محمود السيد/ ملك - شبراسندى:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 18087 برقم 20190314 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوزى عبدالحميد ابراهيم سامية -  48

 سالمة حسن ابراهيم السيد/  ملك - البيومى شعبان شارع - السنبالوين:  بجهة ، االدوية دون تجميل مستحضرات تجارة

 مطعم عن 18103 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد فهمى جالل -  49

 متولى احمد محمد وفاء/  ملك - غراب ميت:  بجهة ، ومشويات مأكوالت

 ، سنترال عن 18106 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد السعيد رشا -  50

 احمد على  احمد حمدى/  ملك - البشنينى:  بجهة

 عن 18072 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض السيد مصطفى عبدالعليم احمد -  51

 الباز محمد احمد سلوى/ملك الدين صالح شارع الحوال السنبالوين:  بجهة ، بقاله تجارة
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجارة عن 18092 برقم 20190318 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان احمد سمير محمد -  52

 مصطفى محمد حسين محمد/  ملك - غراب ميت:  بجهة ، صحية ادوات

 تجارة عن 18127 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى انور محمد حمدى اسالم -  53

 عرابى انور محمد حمدى/  ملك - طريف نوب طريق - السنبالوين:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 مزرعة عن 18059 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان جابر محمد جابر -  54

 حسين متولى حسين محمود/  ملك - ديوالوسطى:  بجهة ، مواشى

 مالبس تصميم عن 18104 برقم 20190321 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد سعد رضا غادة -  55

 شحاتة النبوى مصطفى وليد/  ملك - الروك كفر:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  وحياكة

 انتاج عن 18074 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى على العدل زكى حسن -  56

 عوض عبدالقادر عوض/  ملك - الكبرى طنبول:  بجهة ، زراعية وتنمية تقاوى

 عن 18078 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر يوسف عبدالعزيز محمد هدير -  57

 عبدالعال السيد رفعت دعاء/ بملك-الرضا منشاة:  بجهة ، البقالة تجارة

 عن 18088 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعودى على السعيد مصطفى احمد -  58

 سالمة ابراهيم على ابراهيم/  ملك - النقراشى شارع - السنبالوين:  بجهة ، احذية تجارة

 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمود ابوالفتوح احمد اسماعيل عماد -  59

 حسين حسن حسن حسين حسن/  ملك - غنام كفر:  بجهة ، مواشى حظير عن 18098

 مكنب عن 18056 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عبدالهادى محمد -  60

 خيرى محمد احمد اميرة/  ملك - العزاوى:  بجهة ، السياحية االنشطة فيماعدا داخلية رحالت

 حظيرة عن 18099 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن حسين حسن -  61

 حسن حسن حسين/  ملك - كفرغنام:  بجهة ، مواشى

 معرض عن 18108 برقم 20190324 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمد مصطفى محمد -  62

 عيسى عبده معتمد محمد/  ملك - قرقيرة:  بجهة ، صحية ادوات سيراميك

 صيانة عن 18052 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على العوضى مصطفى -  63

 عبدالرازق محمد احمد هانى/  ملك - عبدالجليل ارض - السنبالوين:  بجهة ، منزلية اجهزة

 ، بقالة تجارة عن 18077 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد مصطفى نورا -  64

 الشناوى محسوب رفعت محفوظ/  ملك- شبراهور:  بجهة

 برقم 20190317 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عبدالونيس مصطفى عبدالرحمن -  65

 حامد يوسف محمد سعاد/ ملك سنجاب كفر:  بجهة ، اعالف تجاره عن 18089

 اجهزه تجارة عن 18114 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم البيلى خيرى هبه -  66

 الحبشى ابراهيم زكى محمد/ملك برهمتوش:  بجهة ، كهربائيه

 ادوات تجارة عن 18094 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن احمد هبه -  67

 البغدادى محمد محمود زينب/  ملك - ابوداود:  بجهة ، منزلية

 عن 18093 برقم 20190318 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو محمد النجا ابو مصطفى -  68

 محمد ابوالنجا فيصل/ ملك - الحصاينة:  بجهة ، الزراعية المحاصيل لتجارة مخزن

 خياطة ورشة عن 18124 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد يونس السيد لطفى -  69

 السيد يونس السيد عبدة/  ملك - بشمس - اسماعيل على عزبة:  بجهة ،( العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا)



 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

 ، بقالة تجارة عن 18057 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبانه السيد محمد نجية -  70

 محمد حسن عبدالرازق السيد/  ملك - السباخ ابوداود:  بجهة

 تجارة عن 18076 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد عبدالفتاح بسمه -  71

 عبدالحميد عثمان امال/ ملك القديمه التوفيقيه مدرسة شارع السنبالوين:  بجهة ، طبيه نظارات

 ورشة عن 18100 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رجب صبحى عمرو -  72

 محمد ابراهيم رجب صبحى/  ملك - كفربدوى:  بجهة ، بمحرك نجارة

 عن 18113 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى عبدالوهاب مصطفى امل -  73

 السيد محمد ابراهيم حمدى/ بملك غراب ميت:  بجهة ، خردوات تجاره

 عن 18123 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مصطفى رمضان خضرة -  74

 عبدالبارى العيسوى محمد ابراهيم/ ملك- االورمان:  بجهة ، بقالة

 وبيع تعبئة عن 18105 برقم 20190321 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على االحمدى محاسن -  75

 على حسن عبدالعاطى ثروت/  ملك - الشرفا منشية:  بجهة ، منظفات

 صيانة عن 18062 برقم 20190307 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دفيه عطيه محمد شوقى احمد -  76

 الطيب السعيد محمد حمدى/  ملك - غراب ميت:  بجهة ، وتكييف تبريد اجهزة

 عن 18096 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عكاشه عبدالرازق محمد -  77

 باز على احمد صفية/ ملك المقاطعة:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس مصنع

 عدد تجارة عن 17996 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبار احمد على على -  78

 يوسف محمد محمد ايات/ بملك- البالمون:  بجهة ، زراعية ومعدات

 عدد تجارة عن 17996 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبار احمد على على -  79

 وبذور ومبيدات واسمدة زراعية مواد تجارة/النشاط نوع- يوسف محمد محمد ايات/بملك- البالمون:  بجهة ، زراعية ومعدات

 السنبالوين 17996 قيد برقم 2019/02/17-المحل افتتاح تاريخ- وتقاوى

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار وقطع السيارات وتجارة والتصدير لالستيراد عرابى مؤسسة -  80

( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  وتصدير استيراد مكتب عن 18129 برقم 20190328 فى قيد

 حمدى/  ملك - الجديد الدائرى الطريق بجوار - طريف نوب طريق - السنبالوين:  بجهة ، السيارات غيار وقطع السيارات وتجارة

 عرابى انور محمد

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار وقطع السيارات وتجارة والتصدير لالستيراد عرابى مؤسسة -  81

( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  وتصدير استيراد مكتب عن 18129 برقم 20190328 فى قيد

 - عرابى انور محمد حمدى/  ملك - الجديد الدائرى الطريق - السنبالوين/  عنوانال:  بجهة ، السيارات غيار وقطع السيارات وتجارة

 السجل فى قيدة رقم - 2018/06/06 غلقة تاريخ - 2015/01/13 المحل افتتاح تاريخ - وتصدير استيراد مكتب/  التجارة نوع

 السنبالوين 14260

 مكتب عن 18083 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور ابراهيم محمد نجفة -  82

 المرسى مصطفى نور ايمن/ ملك - البالمون:  بجهة ، عامة مقاوالت

 قص عن 18122 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد شحته السعيد -  83

 سراج محمد البندارى محبوبه/ ملك/ طريف نوب:  بجهة ، شعرللرجال

 رحالت مكتب عن 18070 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فودة السعيد محمد احمد -  84

 سليمان محمد اسالم محمد/  ملك - الزهايرة:  بجهة ، السياحية االنشطة فيماعدا عمال ونقل داخلية



 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

 تجارة عن 18112 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعده ابو ابراهيم فراج ابراهيم -  85

 ابراهيم الدايدمونى اسماعيل عزين/ملك غراب ميت:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 تجارة عن 18121 برقم 20190327 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكير يونس عبدالصمد يونس -  86

 بكير يونس عبدالصمد ياسر/  ملك - غزالة:  بجهة ، حدايد

 تصنيع عن 18090 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد صدقى محمد -  87

 غيضان محمد حسن احمد/  ملك - الرمزية:  بجهة ، الوميتال

 عن 18097 برقم 20190319 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ابراهيم محمود على محمود -  88

 عبدالسميع حسنين عبدالسميع حسين/ بملك/  شبراهور:  بجهة ، الصحيه االدوات لتجاره مخزن

 لحام عن 18120 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى كمال مصطفى حنان -  89

 البسيونى كمال مصطفى اشرف/ بملك-العرب النور برج:  بجهة ، كاوتش اطارات ونفخ

 ، بقالة تجارة عن 18131 برقم 20190328 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود لبيب لبيب منار -  90

 البيومى المتولى محمود مصطفى/  ملك - طريف نوب طريق اول - السنبالوين:  بجهة

 ادوات تجارة عن 18046 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود سوسوالسعيد -  91

 منشاوى عبدالجليل مهدى رضا/  ملك - الوصيفى عادل صيدلية خلف - المعداوى حى - السنبالوين:  بجهة ، صحية

 تصليح عن 18064 برقم 20190307 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبدالمنعم سامح -  92

 السيد محمد عبدالمنعم/  ملك - الرمزية - سيداحمد عزبة:  بجهة ، عجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   16804:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عطيه عبده المتولي   - 1

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   16756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان سليم السعيد محمد   - 2

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   3813:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق ابراهيم طلبه قدريه   - 3

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   6033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغني عبد مصطفي ياسر   - 4

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   2894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم مصطفي مصطفي   - 5

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   2294:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد عبدالحي حسين هللا فرج   - 6

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20190307 تاريخ وفى ،   4826:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازي احمد العال الجيدعبد عبد مرفت   - 7

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   11543:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوفا ابو محمد محمد احمد ايهاب   - 8

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   6759:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصر عبدالستار المرغني   - 9

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   17578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد عبدالحميد نبيل عصام   - 10

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   11568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود ابراهيم البسيونى محمود   - 11

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   13188:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصر زكى نبيل احمد   - 12

 نهائيا التجاره العتزاله المحو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   1411:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبالي احمد السيد فاطمه   - 13

 التاجر لوفاة التجارة اعتزال

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   17966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحديدى محمد عثمان محمود   - 14

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   17750:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد المتولى عبدالحميد لمياء   - 15

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   6533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعيد النبوي محمد احمد   - 16

 وتصدير استيراد/  نشاط عن 2019/03/19 فى 678 برقم المودع التأشبر طلب بمجب القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد محمد نبيل   - 17

 متكاملة مقاوالت نشاط عن 712 برقم المودع التاشير طلب بموجب القيد محو

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   9788:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم رمضان نجيب محمد   - 18

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   14883:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان سليم السعيد سليم   - 19

 نهائيا التجارة العتزالة الفيد محو تم

 تم   20190324 تاريخ وفى ،   12370:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالرحمن صابر رمضان صبرى   - 20

 وتصدير استيراد مكتب/  نشاط عن 2019/03/24 فى 719 برقم المودع التاشير طلب بوجب القيد محو تم  السجل شطب/محو



 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

  السجل شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   5444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين محمد محمود عليه   - 21

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   15227:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم عبدالباسط اسالم   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   10857:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد السيد احمد   - 23

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   2199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السبع عوض مصطفي طلعت   - 24

 التاجر لوفاة القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   2511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر يوسف فؤاد صبري   - 25

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   1364:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد الطيب ابو عصام   - 26

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   5118:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربيع محمد حسن محمد   - 27

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  5540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض على فوزى عماد -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  12266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد عبدة رمضان -  2

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  12075 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالفتوح المحمدى احمد كريم -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  15042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود على محمد -  4

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  14497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد هالل جالل هناء -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  13847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ياسين فرحات عطيه الخير ام -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  17557 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن اسماعيل امين عثمان -  7

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  11480 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد الدين صالح عونى -  8

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  12847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود حمدى عماد -  9

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  16700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمود عماد احمد -  10

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  13635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على يوسف على ممدوح ساره -  11

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  12677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوسعد الششتاوى على على -  12

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  7764 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب سيداحمد علي عزيز وفاء -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  17386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور احمد الدسوقى حمدون حماده -  14

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  17450 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السعيد شعبان السعيد -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  15234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم احمد محمود احمد -  16

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  17425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض عطيه عبدالحليم االء -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  18065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عيسى حافظ عمار -  18

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  3082 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان ابراهيم السيد عوض -  19

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  13622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبدالهادى البندارى عبدالعزيز -  20

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  10220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمجيد محمد محمد محمود -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  17447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجناينى محمد محمود متولى سميرة -  22

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  17752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل وديع وهبه انطونيوس -  23

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  17752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل وديع وهبه انطونيوس -  24

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  3192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده محمد حموده ابراهيم -  25

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  164 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد محمد نبيل -  26

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  17371 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سالم الصاوى عماد -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  13794 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى منصور شعبان احمد -  28

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  13050 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت السيد محمد محمد رمضان -  29

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  8518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالنجا احمد عبدالعظيم طارق -  30

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  16714 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين محمد جمال محمد -  31

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  7195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه غالي سند اشرف -  32

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  16380 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان حامد محمود حامد -  33

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  13529 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مراد محمد زينب -  34

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  17913 برقم دهقي سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعزيز عبدالوهاب هبه -  35

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 18044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده محمود حامد -  1

 مصطفى السعيد محمود حامد/  ملك - قرقيرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 15830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمد رجب محمد -  2

 عراقى عوض السسيد/ ملك - السنبالوين مركز - المقاطعة/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 18045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح محمد صالح السعيد -  3

 صبح محمد صالح السعيد/  ملك - السالم منشية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونرش عوض على محمد عمرو -  4

 مصطفى ابراهيم عبدالحميد فتحى/  ملك - طريف نوب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود سوسوالسعيد -  5

 منشاوى عبدالجليل مهدى رضا/  ملك - لوصيفىا عادل صيدلية خلف - المعداوى حى - السنبالوين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد على عالء -  6

 عطيه على السعيد على/  ملك - شبراسندى ،



 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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده سامى امل -  7

 محمد عكاشة اسماعيل ممدوح/  ملك - الزهايرة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبده وحيد سامية -  8

 ابوحليمة محمد احمد امير/  ملك - النخل حى - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض االمام ياسين اسماء -  9

 البسيونى على على صالح/  ملك - الزهايرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 17291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد البسيونى هوايدة -  10

 محمود محمد الدين جالل محمد/  ملك - االمديد تمى مركز - البيضا/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على العوضى مصطفى -  11

 عبدالرازق محمد احمد هانى/  ملك - عبدالجليل ارض - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 18053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد احمد -  12

 محمد عبداللطيف محمد/  ملك - ابوالقراميط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 18054    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، محمد عرفه فوزى شربات -  13

 حسن متولى محمد وليد/  ملك - الزهايرة طماى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 8925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان متولي يحيي متولي -  14

 الجمل سليمان عثمان كمال/ملك  الصفوه تقسيم المحلج ارض السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على عمار -  15

 ابراهيم على احمد على/  ملك - الزهايرة طماى - رفلة عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه السيد محمد نجية -  16

 محمد حسن عبدالرازق السيد/  ملك - السباخ ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صادق محمود احمد -  17

 ابوالعنين احمد جمعة هدى/  ملك - العرب طرانيس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيسى حافظ عمار -  18

 احمد عيسى حافظ/  ملك - الكمال قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان جابر محمد جابر -  19

 حسين متولى حسين محمود/  ملك - ديوالوسطى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالهادى محمد -  20

 خيرى محمد احمد اميرة/  ملك - العزاوى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دفيه عطيه محمد شوقى احمد -  21

 الطيب السعيد محمد حمدى/  ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18063    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد رفعت احمد حسن -  22

 السيد عزت ابراهيم/  ملك - ابوكبير طريق اول - السبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالمنعم سامح -  23

 السيد محمد عبدالمنعم/  ملك - الرمزية - سيداحمد عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان اسماعيل شعبان محمد -  24

 حسن متولى محمد وليد/  ملك - الزهايرة طماى ،:   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

 20190307 تاريخ وفي 14891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبيعية العصائر لتعبئة محمد مصطفى محمد مصطفى -  25

/  ملك - سينكو مول خلف - الصفا نجوم برج - رمضان من العاشر/  بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  برقم وقيد   فى      برقم اودع - مصيلحى عبدالعزيز محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 18055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امين صالح سعد اسالم -  26

 يونس احمد امين صالح/  ملك - شبراهور - طرباى عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف ممدوح رجائى -  27

 البيومى ابراهيم محمود اباظة/  ملك - االمديد تمى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فودة السعيد محمد احمد -  28

 سليمان محمد اسالم محمد/  ملك - الزهايرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 17973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زكى دمحم محمد محمد -  29

 محمود صالح احمد/  بملك - النخل حى- السنبالوين/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا همام فوزى نفين -  30

 المكاوى ابوطه المكاوى حمعة/  ملك - العناينة كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 12373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليم محمد السيد -  31

 اسماعيل محمد احمد سعد/ ملك - غزالة/الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاتة احمد محمد -  32

 اسماعيل محمد شحاتة احمد/  ملك - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالحميد عوض محمد حازم -  33

 عبدالحميد عبدالحميد عوض محمد/   ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح عبدالفتاح احمد -  34

 احمد عبدالفتاح عبدالفتاح السيدة/ ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 18073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم عبدهللا نجم عمرو -  35

 ابوالفتوح عوض فوزية/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 18072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض السيد مصطفى عبدالعليم احمد -  36

 الباز محمد احمد سلوى/ملك الدين صالح شارع الحوال السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 18074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى على العدل زكى حسن -  37

 عوض عبدالقادر عوض/  ملك - الكبرى طنبول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 18080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى الغريب نبيل محمد -  38

 احمد الشربينى صالح سمير/ ملك- طريف ونوب اجا طريق- المعاهدة -السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 18075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار متولى ابراهيم عيد محمد -  39

 بدر شعبان المرشدى سمير/ملك المخزن ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 18079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد سليمان السيد -  40

 احمد اسماعيل عوض مصطفى/ ملك الزهايره طماى قرية ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 13746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالغيط حسن محمود مصطفى محمود -  41

 حسن على فوزى على/  ملك - شبراهور/  الى تعدل ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 18077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد مصطفى نورا -  42

 الشناوى محسوب رفعت محفوظ/  ملك- شبراهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 18076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالفتاح بسمه -  43

 عبدالحميد عثمان امال/ ملك القديمه التوفيقيه مدرسة شارع السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 18078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر يوسف عبدالعزيز محمد هدير -  44

 عبدالعال السيد رفعت دعاء/ بملك-الرضا منشاة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 18082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالهادى المتولى صباح -  45

 اسماعيل احمد عوض محمد/ملك الزهايرة طماى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 18081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته السعيد مروة -  46

 خليفة محمد شحاته السعيد/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير

 تم 20190314 تاريخ وفي 18085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالكهرباء المعادن ولحام التنكات لتصنيع الزمزمى -  47

 العزب محمد السيد فتحى/  ملك - الجديد الدائرى المنصورة طريق - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 18087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى عبدالحميد ابراهيم سامية -  48

 سالمة حسن ابراهيم السيد/  ملك - البيومى شعبان شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 18086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جوده سالمه محمود -  49

 سالمه احمد جوده سالمه/   ملك - الكمال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 18083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم محمد نجفة -  50

 المرسى ىمصطف نور ايمن/ ملك - البالمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 18084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رجب السيد محمد -  51

 محمد عبدالمجيد سناء/  ملك - شبراسندى - الرضا منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 18090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد صدقى محمد -  52

 غيضان محمد حسن احمد/  ملك - الرمزية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 12069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محروس صبحى محمد -  53

 عبدالعال صادق محروس صبحى/ ملك-الزقازيق طريق - السنبالوين/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 18089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالونيس مصطفى عبدالرحمن -  54

 حامد يوسف محمد سعاد/ ملك سنجاب كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 14770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى الدين صالح بسيونى هارون -  55

 عبدالعال عبدالصبور عادل/ ملك - المعاهدة- السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 18088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى على السعيد مصطفى احمد -  56

 سالمة ابراهيم على ابراهيم/  ملك - النقراشى شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 18091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم محمد السيد هدى -  57

 سالم عبدالفتاح سمير عبدالواحد/  ملك - كفرسعد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدة محمد عبدالسالم وليد -  58

 السروى عبدالمطلب فهمى محمد/  ملك - النخل حى - البلدية شارع 13 - السنبالوين/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 18094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن احمد هبه -  59

 البغدادى محمد محمود زينب/  ملك - ابوداود ،:   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 20190318 تاريخ وفي 18092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد سمير محمد -  60

 مصطفى محمد حسين محمد/  ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود طلعت دعاء -  61

 حسانين عبدالفتاح عادل/  ملك - السنبالوين مركز - السرس/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 16238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد عبدالوهاب عبدربه ايمن -  62

 عبدالوهاب ربه عبد ايمن/ الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 18093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو محمد النجا ابو مصطفى -  63

 محمد ابوالنجا فيصل/ ملك - الحصاينة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  64

 ايداع برقم اودع - البسيونى عبده احمد/  ملك - النخل - الياسمين تقسيم شارع 2 - السنبالوين/ بناحجية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 17425 تلبع يرقم وقيد 2019/03/18 فى 668

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  65

 البسيونى عبده احمد/  ملك - النخل - الياسمين تقسيم شارع 2 - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 15951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان نفاد رضوان محمد -  66

 جوهر احمد متولى ابراهيم/ الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 17603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن حسين جمال حسين -  67

 بالحصاينة المحلية الوحدة/   ملك - السنبالوين مركز - الحصاينة/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 18096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عكاشه عبدالرازق محمد -  68

 باز على احمد صفية/ ملك المقاطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 18097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم محمود على محمود -  69

 عبدالسميع حسنين عبدالسميع حسين/ بملك/  شبراهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 18095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد فاضل فرحان رقيه -  70

 السيد محمد محمدالسيد/  ملك/ مركزالسنبالوين/ الزهابره طماى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 6533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد النبوي محمد احمد -  71

 السنبالوين 6533 تابع برقم والمقيد 2018/06/03 فى 1358 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 18098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمود ابوالفتوح احمد اسماعيل عماد -  72

 حسين حسن حسن حسين حسن/  ملك - غنام كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 18099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن حسين حسن -  73

 حسن حسن حسين/  ملك - كفرغنام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 18103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد فهمى جالل -  74

 متولى احمد محمد وفاء/  ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 3192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد حموده ابراهيم -  75

 السكك لمشروعات المصرية الشركة/  ملك - كلثوم ام تمثال امام - ابوعلم صبرى شارع - السنبالوين/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 الحديد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد محمود ربيعة -  76

 عبدالعال على رفعت محمود/  ملك - الحصاينة ،:   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 20190320 تاريخ وفي 18100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رجب صبحى عمرو -  77

 محمد ابراهيم رجب صبحى/  ملك - كفربدوى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 18101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور السيد على -  78

 محمد منصور السيد/   ملك - صدقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 18105    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، احمد على االحمدى محاسن -  79

 على حسن عبدالعاطى ثروت/  ملك - الشرفا منشية ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد نبيل -  80

 البسيونى  على على رجاء/  ملك - السنبالوين مركز - الزهايره/  الى تعدل ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد نبيل -  81

 السنبالوين 164 تابع برقم والمقيد 1996/03/30 فى 188 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 18106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد السعيد رشا -  82

 احمد على  احمد حمدى/  ملك - البشنينى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 18104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد سعد رضا غادة -  83

 شحاتة النبوى مصطفى وليد/  ملك - الروك كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 18110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد سليم رمضان -  84

 االمام ابراهيم عبدالمنعم محمد/  ملك - النخل حى - حجى شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 18111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد عبدهللا صالح -  85

 حسن احمد عبدهللا احمد/  ملك - الجديد الفتح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 16676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  86

 شعبان عوض ابراهيم منى/  ملك - الفيروز حى - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 16676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  87

 شعبان عوض ابراهيم منى/  ملك - الفيروز حى - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 16676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  88

 الى السنبالوين 16676 تابع برقم والمقيد 2019/01/15 فى 122 برقم المودع االخر الرئيسى المحل تحويل ،:   الـتأشير وصف

 فرع

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 16676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  89

 شعبان عوض ابراهيم منى/  ملك - الفيروز حى - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 18108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد مصطفى محمد -  90

 عيسى عبده معتمد محمد/  ملك - قرقيرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 18107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالفتاح ابراهيم -  91

 السيد محمد عبدالفتاح/  ملك - الكبرى طنبول - شعبان عزبة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن صابر رمضان صبرى -  92

 عن 12370 تابع برقم والمقيد 2012/09/27 فى 1176 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وتصدير استيراد تبمك/  نشاط

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 18109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين شحاتة محمود محمد -  93

 بدرالدين شحاتة محمود السيد/ ملك - شبراسندى ،:   الـتأشير



 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،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 18112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو ابراهيم فراج ابراهيم -  94

 ابراهيم الدايدمونى اسماعيل عزين/ملك غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى محمد جمال مروان -  95

 فوزى محمد جمال واحمد مروان/ بملك/ شبراسندى/الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المواشى لتسمين هللا عوض -  96

 احمد هللا عوض احمد/  ملك - صدقا - الحرايرى/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 18113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالوهاب مصطفى امل -  97

 السيد محمد ابراهيم حمدى/ بملك غراب ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 18114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البيلى خيرى هبه -  98

 الحبشى ابراهيم زكى محمد/ملك برهمتوش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبار احمد على على -  99

 تاريخ- وتقاوى وبذور ومبيدات واسمدة زراعية مواد تجارة/النشاط نوع- يوسف محمد محمد ايات/بملك- البالمون ،:   الـتأشير

 السنبالوين 17996 قيد برقم 2019/02/17-المحل افتتاح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبار احمد على على -  100

 يوسف محمد محمد ايات/ بملك- البالمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 18115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد العتبانى ابراهيم -  101

 شبانه محمد الهادى محمد سامى/ملك القديمه الجبانه شارع الزراعيه السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبار احمد على على -  102

 محمد ايات/بملك-السنبالوين مركز البالمون بناحية زراعية ومعدات عدد تجارة/ نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 17996 تابع برقم وقيد 2019/03/25 بتاريخ 740 برقم اودع-الغير فقط10000قدره براسمال-يوسف محمد

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 18116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد جزارة -  103

 السيد عكاشه عبدهللا محمد/ بملك- القديمة البوسطة شارع - االمديد تمى

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 18118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنانى محمد عبدالفتاح رمضان -  104

 الشافغى مصطفى يحي نبيل/  ملك - قرقيرة ،  : الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 18117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن صالح محمد روايدة -  105

 محمد المعاطى ابو سعد محمد/ بملك -القديمة البوسطة شارع- االمديد تمى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 18119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالمعطى ايمن -  106

 عطاهللا عيد حسين السيدة/بملك- بشمس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 18120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى كمال مصطفى حنان -  107

 البسيونى كمال مصطفى اشرف/ بملك-العرب النور برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 18121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكير يونس عبدالصمد يونس -  108

 بكير يونس عبدالصمد ياسر/  ملك - غزالة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 18128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغفار احمد فتوح -  109

 احمد عبدالغفار احمد/  ملك - االورمان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 18122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد شحته السعيد -  110

 سراج محمد البندارى محبوبه/ ملك/ طريف نوب ،:   الـتأشير



 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

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 11189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين النصر سيف عبدالفتاح زينب -  111

 الغربية الناحية - علوى وثانى اول دور - الرياضى النادى مبنى - ابوعلم صبرى شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الرياضى السنبالوين نادى/  ملك - الرياضى النادى سور -

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 11189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين النصر سيف عبدالفتاح زينب -  112

 وثانى اول دور - الرياضى التادى مبنى - ابوعلم صبرى ش - السنبالوين/  بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تابع برقم وقيد 2019/03/27 فى 770 برقم اودع - الرياضى السنبالوين نادى/  ملك - النادى سور - الغربية باناحية علوى

 السنبالوين 11189

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 18123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى رمضان خضرة -  113

 عبدالبارى العيسوى محمد ابراهيم/ ملك- االورمان ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 18130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالمنعم ثروت محمد -  114

 عبدالواحد محمد سامية/  ملك -سيداحمد عوض شارع - الجمال ارض - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 18131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود لبيب لبيب منار -  115

 البيومى المتولى محمود مصطفى/  ملك - طريف نوب طريق اول - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وفي 18129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار وقطع السيارات ارةوتج والتصدير لالستيراد عرابى مؤسسة -  116

 - الجديد الدائرى الطريق بجوار - طريف نوب طريق - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ

 عرابى انور محمد حمدى/  ملك

 وفي 18129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار وقطع السيارات وتجارة والتصدير لالستيراد عرابى مؤسسة -  117

 محمد حمدى/  ملك - الجديد الدائرى الطريق - السنبالوين/  العنوان ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ

 قيدة رقم - 2018/06/06 غلقة تاريخ - 2015/01/13 المحل افتتاح تاريخ - وتصدير استيراد مكتب/  التجارة نوع - عرابى انور

 السنبالوين 14260 السجل فى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 18125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد ايناس -  118

 محمود محمد عبدهللا محمود/  ملك - منصور السيد شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 18124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يونس السيد لطفى -  119

 السيد يونس السيد عبدة/  ملك - بشمس - اسماعيل على عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 18126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد اسماعيل حماده -  120

 جبر محمود ابراهيم شريف/  ملك - سليط شارع - البرجاس - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 18127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى انور محمد حمدى اسالم -  121

 عرابى انور محمد حمدى/  ملك - طريف نوب طريق - نالسنبالوي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 18132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مروان عمرواحمد -  122

 فرج محمد فرج السيد/ملك االقالم طوخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 17913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز عبدالوهاب هبه -  123

 االدوات لتجارة محل نشاط عن-على عبدالرحمن على/ بملك-اول العامرية-االسكندرية بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  برقم وقيد- بتاريخ- برقم اودع الصحية

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 15830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمد رجب محمد -  1

 دواجن بيع/  الى النشاط تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 14497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هالل جالل هناء -  2

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير ومكتب بمحرك اخشاب ورشة/  الى النشاط تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 14194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد حافظ محمد اشرف -  3

 بالستيك مصنع/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 13635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يوسف على ممدوح ارهس -  4

 القوانين حدود فى(  6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا  السلع لجميع تصدير/  على النشاط قصر:  التأشير

 لذلط المنظمة والقرارات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 16700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود عماد احمد -  5

 وباردة ساخنة مشروبات/  الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 7195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه غالي سند اشرف -  6

 محمول اسكرينات تصنيع/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 17577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد عبدالكريم محمود -  7

 مزارع انتاج مستلزمات تجارة/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 12813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدة محمد عبدالسالم وليد -  8

 وخردوات مكتبة/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 15514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالفتاح وائل -  9

 عامة مقاوالت مكتب/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 3082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم السيد عوض -  10

 االحذية تجاره/ الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 3082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم السيد عوض -  11

 االحذية تجاره/ الى النشاط ديلتع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 15951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان نفاد رضوان محمد -  12

 محمول خدمات/  النشاط الى بضاف:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد نبيل -  13

 وتصنيعها اخشاب تقطيع ميكانيكية االت نجارة ورشة/  الى تعدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد نبيل -  14

 متكاملة مقاوالت/  الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 16676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  15

 مكتبة/  الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 16676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  16

 مكتبة/  الى تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبار احمد على على -  17

 وتقاوى وبذور ومبيدات واسمدة زراعية مواد تجارة/ الى النشاط تعدل



 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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 16714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد جمال محمد -  18

 غذائيه مواد تجارة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 9437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني السيد شوقي احمد -  19

 وتوريدات عامة مقاوالت/ الى النشاط تعدل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد محمد محمد الشحات عماد -  20

 االدوية دون طبية مستلزمات وتوريدات تجارة/  النشاط الى يضاف:  التأشير وصف، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 13529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مراد محمد زينب -  21

 النظمة والقرارات القوانين حدود فى( 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا" وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل

 لذلك

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ يوف 18126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد اسماعيل حماده -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 18127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى انور محمد حمدى اسالم -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 18113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالوهاب مصطفى امل -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 18083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم محمد نجفة -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 18082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالهادى المتولى صباح -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبده وحيد سامية -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض االمام ياسين اسماء -  7

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 16676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  8

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 16676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  9

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 18119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالمعطى ايمن -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امين صالح سعد اسالم -  11

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 18103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد فهمى جالل -  12

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 18088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى على السعيد مصطفى احمد -  13

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 18075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار متولى ابراهيم عيد محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 18132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مروان عمرواحمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 18122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد شحته السعيد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 18109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين شحاتة محمود محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه السيد محمد نجية -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 18068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاتة احمد محمد -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 18123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى رمضان خضرة -  20

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 18117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن صالح محمد روايدة -  21

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 18130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالمنعم ثروت محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده سامى امل -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 18074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى على العدل زكى حسن -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 18044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده محمود حامد -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 18086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جوده سالمه محمود -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 18115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد العتبانى ابراهيم -  27

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190320 تاريخ وفي 18098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمود ابوالفتوح احمد اسماعيل عماد -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 18053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد احمد -  29

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 18079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد سليمان السيد -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 18092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد سمير محمد -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالمنعم سامح -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 18108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد مصطفى محمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 18114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البيلى خيرى هبه -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صادق محمود احمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيسى حافظ عمار -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 18118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنانى محمد عبدالفتاح رمضان -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 18104   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، سيداحمد سعد رضا غادة -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 18102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد محمود ربيعة -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 18054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفه فوزى شربات -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 18121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكير يونس عبدالصمد يونس -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 18105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على االحمدى محاسن -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 18077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد مصطفى نورا -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 18090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد صدقى محمد -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 18124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يونس السيد لطفى -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على العوضى مصطفى -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 18101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور السيد على -  47

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 18067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح عبدالفتاح احمد -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 17425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 18073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم عبدهللا نجم عمرو -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان جابر محمد جابر -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 18100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رجب صبحى عمرو -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 18066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا همام فوزى نفين -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 18093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو محمد النجا ابو مصطفى -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 18107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالفتاح ابراهيم -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبار احمد على على -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 18095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد فاضل فرحان رقيه -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 18081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته السعيد مروة -  58

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 18094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن احمد هبه -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان اسماعيل شعبان محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود سوسوالسعيد -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد على عالء -  62

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 18120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى كمال مصطفى حنان -  63

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 18078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر يوسف عبدالعزيز محمد هدير -  64

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 18106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد السعيد رشا -  65

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 18089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالونيس مصطفى عبدالرحمن -  66

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 18076   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالفتاح بسمه -  67

 خاص: التأشير وصف

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 18116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد جزارة -  68

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 18087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى عبدالحميد ابراهيم سامية -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالهادى محمد -  70

 خاص: التأشير وصف

 تم20190314 تاريخ وفي 18085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالكهرباء المعادن ولحام التنكات لتصنيع الزمزمى -  71

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 18080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى الغريب نبيل محمد -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 18110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد سليم رمضان -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 18111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد عبدهللا صالح -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 18096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عكاشه عبدالرازق محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 18070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فودة السعيد محمد احمد -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 18097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم محمود على محمود -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دفيه عطيه محمد شوقى احمد -  78

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد رفعت احمد حسن -  79

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 11189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين النصر سيف عبدالفتاح زينب -  80

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 18099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن حسين حسن -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونرش عوض على محمد عمرو -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 18069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف ممدوح رجائى -  83

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 18045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح محمد صالح السعيد -  84

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 18131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود لبيب لبيب منار -  85

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 18091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم محمد السيد هدى -  86

 خاص: التأشير

 وفي 18129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار وقطع السيارات وتجارة والتصدير لالستيراد عرابى مؤسسة -  87

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 18071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالحميد عوض محمد حازم -  88

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 18061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على عمار -  89

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 18072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض السيد مصطفى عبدالعليم احمد -  90

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 18084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رجب السيد محمد -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 18125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد ايناس -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 18112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو ابراهيم فراج ابراهيم -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 18128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغفار احمد فتوح -  94

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190324 تاريخ وفي 16676   برقم قيده سبق  ، تاجر ، صادق احمد كامل محمد فوزى محمد -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للمقاوالت خير قاصد: الى 17557 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  1



 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

   التجارية السمة الغاء تم: الى 12813 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  2

   العامة قاوالتللم الفنية جنرال: الى 17973 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  3

   new start نيوستارت: الى 17293 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  4

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   14752:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للحلويات الرشيدى   - 1

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لجل القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   14752:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للحلويات الرشيدى   - 2

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لجل القيد محو

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   3146:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  يسري عادل وشريكه صالح سعد شركه   - 3

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل محوالقيد تم  السجل شطب/محو



 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   20190319 تاريخ وفى ،   3146:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  يسري عادل وشريكه صالح سعد شركه   - 4

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل محوالقيد تم  السجل شطب/محو

 تم   20190324 تاريخ وفى ،   5613:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حسن احمد عبدهللا صالح شركه   - 5

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190324 تاريخ وفى ،   5613:  برقم قيدها سبق  ضامنت شركة ،  وشريكه حسن احمد عبدهللا صالح شركه   - 6

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   2454:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ابراهيم محمود شركه   - 7

 نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   2454:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ابراهيم محمود شركه   - 8

 نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 12142    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة ابوالعنين عزت حمادة -  1

 ابوالعينين عزت ايهاب/ملك الجديد طنبول كفر- برهمتوش طريق السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 12142    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الحبوب وجرش االعالف لتجارة الشافعى شركة/  الى تعدل -  2

 عزت ايهاب/ملك الجديد طنبول ركف- برهمتوش طريق السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190327

 ابوالعينين

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الحبوب وجرش االعالف لتجارة وشريكة ابوالعنين عزت حمادة شركة/  الى تعدل -  3

 طنبول كفر- برهمتوش طريق السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 12142

 ابوالعينين عزت ايهاب/ملك الجديد

 تاريخ وفي 12142    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الحبوب وجرش االعالف لتجارة الشافعى شركة/  الى تعدل -  4

 عزت ايهاب/ملك الجديد طنبول كفر- برهمتوش طريق السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190327

 ابوالعينين

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190305 تاريخ وفي 14752   برقم قيدها سبق ، للحلويات الرشيدى -  1

 بسيطة

،   القانونى الكيان تعديل تم20190319 تاريخ وفي 3146   برقم قيدها سبق ، يسري عادل وشريكه صالح سعد شركه -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190324 تاريخ وفي 5613   برقم قيدها سبق ، وشريكه حسن احمد عبدهللا صالح شركه -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190327 تاريخ وفي 2454   برقم قيدها سبق ، وشريكه ابراهيم محمود شركه -  4

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14752   برقم    20190305:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  للحلويات الرشيدى -  1

 14752   برقم    20190305:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  للحلويات الرشيدى -  2



 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

   برقم    20190319:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  يسري عادل وشريكه صالح سعد شركه -  3

3146 

   برقم    20190319:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  يسري عادل وشريكه صالح سعد شركه -  4

3146 

   برقم    20190324:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه حسن احمد عبدهللا صالح شركه -  5

5613 

   برقم    20190324:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه حسن احمد عبدهللا صالح شركه -  6

5613 

 2454   برقم    20190327:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكه ابراهيم محمود شركه -  7

 2454   برقم    20190327:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكه ابراهيم محمود شركه -  8

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7755   برقم    20190303:  تاريخ ، 537  2018/04/21- ج  محمد موسي سلطان محمود -  1

 13794   برقم    20190303:  تاريخ ، 536  2019/01/28-ج  موسى منصور شعبان احمد -  2

 3813   برقم    20190304:  تاريخ ، 549  2013/12/01 - ج  رزق ابراهيم طلبه قدريه -  3
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