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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 58929 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعيم عبد بركات هللا فتح المنعم عبد يمنى -  1

 واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه مجمع 2 مدخل 513 شقه:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 بالبنوك للعاملين

 لتربية حظيرة عن 58937 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد احمد محمد رفعت -  2

 بورسعيد جنوب الكاب جمعية  يمين االولى الزراعة 288 ارض قطعة:  بجهة ، الماشية

 عن 58930 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالى ه عبد المنعم عبد انور سمر -  3

 73 عقار 5 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد المالبس تجارة

 الوطنى الحزب مساكن

 فى االستيراد عن 58944 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنا السيد محمد مريم -  4

 الزهور حى المروه مساكن 43 عماره 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود

 دوكو ورشه عن 58940 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبده ابراهيم مجدى -  5

 الزهراء الحرفيين منطقه 4 بلوك121 ورشه:  بجهة ، سيارات

 مكتبه عن 58938 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيز زكري مجدى فبرونيا -  6

 والنصر الحريه شارع العيله بيت برج 1 محل:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد

 عن 58939 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جربوع احمد محمد محمد اسالم -  7

 حى الجرابعه قريه 84 رقم بالمنزل شقه:  بجهة ، ائيه<غ مواد وتوريد لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور

 مستزمات عن 58934 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد السيد ابراهيم -  8

 الزهور 65 رقم عمارة A 14 المدينة شباب منطقة 15 رقم محل:  بجهة ، تجميل ومستحضرات طبية اجهزة

 االستيراد عن 58946 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين احمد محمد محمد امل -  9

 نفيسه السيده 42 عقار االخير الدور 23 شقه:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 بيع عن 45962 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعي ابراهيم السيد امل -  10

 81 بلوك 19 محل الجديد االمل بمنطقة اخر رئيسى محل:  بجهة ، محمول اكسسوارات

 تجارة عن 29125 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدنف محمد مصطفى خالد -  11

 4 محل فرعى 2و العروبة شارع 3 بالعقار اخر رئيسى محل:  بجهة ، المجمدة واللحوم الغذائية المواد

 بالى عن 51848 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى حسين على جيهان -  12

 الوكيل شارع 51 عماره 8 رقم محل:  بجهة ، استيشن

 عن 58936 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد محمود خضر محمد -  13

 جبانة شرق 13 عقار 3 بشقة حجرة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور االنجليز

 تيك عن 38451 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غربه رزق ابراهيم احمد حمدى -  14

 اواى تيك بنشاط مبارك بحى المصرى النادى سور 3و2 بالمحل اخر رئيسى محل:  بجهة ، خفيفة ومأكوالت وسندويتشات اواى
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 عن 58943 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العزازى العزازى جيهان -  15

 5000 مساكن 192 عمارة 7 شقة:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور وحدة

 تجارة عن 58935 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويركى على السعيد محمد -  16

 ماهر واحمد عدلى شارع 22 بعقار محل:  بجهة ، جاهزة مالبس

 عن 58945 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى الصادق صبحى موسى -  17

 اكتوبر 6 مساكن 33 عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 سيارات دوكو عن 58941 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على طه احمد -  18

 الزهراء فاطمه حرفيين 5 رقم بلوك 146 رقم ورشه:  بجهة ، لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد

 بيع عن 58926 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  19

 الحرفيين A35 . A34 منطقة 419 محل:  بجهة ، سيارات وغسيل وغسيل زيوت وتغيير

 سوبر عن 58928 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى ابراهيم الحسينى محمد -  20

 رمسيس عمارة 35 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد ماركت

 الزهور تعاونيات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واقتصادية وتسويقية وادارية مالية المتكاملة واالستشارات العلمية الحلول تقديم  ،  شركة   وشريكه سالم يوسف محمود -  1

 والتسويق الكترونية مواقع وتصميم وانشاء ع.م.ج منتجات جميع وتصدير البيئة وخدمات واستشارات النشاط يخص فيما والجودة

 الحلول تقديم عن ، 58927 برقم 20190304 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   االنترنت استخدام بدون االلكترونى

 وتصدير البيئة وخدمات واستشارات النشاط يخص فيما والجودة واقتصادية وتسويقية وادارية مالية المتكاملة واالستشارات العلمية

 6 عقار 3 بشقة غرفة:  بجهة ، االنترنت استخدام بدون االلكترونى والتسويق الكترونية مواقع وتصميم وانشاء ع.م.ج منتجات جميع

 رمضان من العغاشر مساكن

 وحلويات وساخنة باردة مشروبات بيع  ،  شركة   فال الدسوقى ابراهيم ممدوح ومحمد الغفار عبد الدين عز احمد شركة -  2

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(    36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد وحلويات وساخنة باردة مشروبات بيع عن ، 58932 برقم 20190311

 بانوراما فندق بجوار الكرم برج 69 مبنى 3 محل:  بجهة ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19)

   مالها س،رأ   المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها الرحيم عبد حسن الرحيم عبد هويدا -  3

 بالشقه حجره:  بجهة ، المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 58931 برقم 20190307 فى ،قيدت 4000.000

 العبور مساكن 24 عماره 14

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   26852:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفار محمد المنعم عبد   - 1

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   58358:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النبى عبد على حسنى   - 2

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   47432:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد انور سامي   - 3

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   47450:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد انور سمير   - 4

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   34383:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االغا  على عثمان صالح   - 5

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   34383:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االغا على عثمان صالح   - 6

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   52362:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرشة احمد الوهاب عبد السيد نبيلة   - 7

 لوفاتها التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   53526:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحداد حسن رجب رفعت   - 8

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   35687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جريوه  عوض فهمى فهمى   - 9

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   53832:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل ساويرس عدلى سناء   - 10

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   47018:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موافي الهادي عبد السيد السيد   - 11

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   29786:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين  مرزوق محمد يوسف   - 12

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   48529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تكال حبشى عريان اسحق   - 13

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   29029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شوربه مصطفى  فوزى السيد   - 14

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   35644:  برقم قيده سبق  ،  فرد رتاج  ،  ابراهيم فكرى محمد محمد   - 15

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   48450:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبريل محمد حسين حنان   - 16

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب
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 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   23702:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده محمد ابراهيم ابراهيم   - 17

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   22180:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمود عبدالفتاح محسن   - 18

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   58181:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصباح احمد حسن السيد يحيى   - 19

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190328 تاريخ وفى ،   57035:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل المبدى عبد اسماعيل السيد   - 20

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   43244:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضاحي الحفيظ عبد محمد مروي   - 21

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  56860 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن مسعد فوزى مرفت -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  53700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخضيرى السعيد السعيد رجب محمد -  2

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

 رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  42207 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين ابراهيم مصطفي عيد محمد السيد -  3

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

 المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  34542 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالهادى  يوسف التواب عبد ناصر -  4

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  28736 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شهاب  ابراهيم   حسن     هشام -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  29072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى محمد  محمد  حسن -  6

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  53859 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب محمد محمد رجب احمد -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  47385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق رشاد محمد جمال محمد -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم  20190311 ، تاريخ وفي  47385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العقارى واالستثمار السيارات لتجاره رشاد مؤسسه -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  48896 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برايا السيد محمد مالك امل -  10

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  58236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباقى عبد محمد فهمى سيد سيد -  11

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  39804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف سليم اسماعيل محمود -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  35539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الناغيه محمد  سالمه  غريب -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  52854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحافظ عبد هللا عبد بسيونى سماح -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  47460 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدهشان السيد واصف محمد نيفين -  15

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  35539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الناغيه محمد  سالمه  غريب -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  51031 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحبال السيد حسن السيد -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  20875 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال  عبد  صالح -  18

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  47750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فرحات محمد احمد -  19

  جنيه  500000.000، ماله رأس يصبحل المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  49675 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى مجاهد مجاهد هشام -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  58688 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوفى السيد محمد مصطفى -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 51511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد المسيح عبد عازر جيد محمد احمد فاطمة -  1

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن 136 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 58926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  2

 الحرفيين A35 . A34 منطقة 419 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 50540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمود محمد -  3

 الزهور عفان بن عثمان مساكن 76 عمارة 16 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 35996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انعثم محمد الدين حسام -  4

  حجاج قصر برج الثالث الدور 123 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 53155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم العربى السيد عبير -  5

 الزهور رباح بن بالل مساكن أ مدخل 70 عمارة 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 24639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد محمد احمد -  6

 وعرفات ابراهيم شارع 41 عقار علوى الخامس بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 24639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ار اتش -  7

 وعرفات ابراهيم شارع 41 عقار علوى الخامس بالدور بشقة حجرة الى العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 50039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى محمد السعيد سعد احمد -  8

 الجنوب االماراتى الحى مساكن االول الدور 1 مجموعة 9 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 27425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قامش محمد احمد ابراهيم ابراهيم -  9

  والغالل البقالة مساكن ب حرف عمارة 15 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 41268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهيد عبد ابراهيم صموئيل اسحق -  10

 رئيسى ب -3و التأميم شارع14 عمارة الرابع الدور - 17 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 43603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي فهيم فهيم رحاب -  11

 رياض المنعم عبد وحاليا سابقا النهضه شارع 98  عقار الرابع الدور 9 بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 55375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض السيد جاد محمد ناديه -  12

 نفيسه السيده مساكن 140 عماره 22 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 ريختا وفي 53680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شولح احمد احمد سهام -  13

 مظلوم شارع 9 رقم عماره االول بالدور شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 53111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على محمد فاروق اسامه -  14

 اكتوبر 6 مساكن 66 عماره 11 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 58929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد بركات هللا فتح المنعم عبد يمنى -  15

  بالبنوك للعاملين واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه مجمع 2 مدخل 513 شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 49925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمود سماح -  16

 اكتوبر 6 مساكن 52 رقم عماره الخامس الدور 9 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 56038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الفتاح عبد ابراهيم حنان -  17

 الزهور حى المروه مساكن 62 عماره 5 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 52025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان لبيب عبده رانيا -  18

 والباجورى الورشة حارة وتنظيم مدن 40/3 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 54599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد محمد هشام -  19

 الزهور حى الخطاب بن عمر مساكن 73 عماره 19 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 1140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفيني  عمانؤئيل -  20

 ثالث سعيد بور - الزهور تعاونيات الهدى ع 2 مدخل 2 بالشقه حجرة

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 57039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول محمود محمود فايقه -  21

 الزهور حى الوليد بن خالد مساكن أ30 عماره 9 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 55757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان مرسى محمد نصره -  22

 القابوطى التسمين بلوك 49 رقم عقار 21 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 53827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد احمد الخالق عبد محمد عصام -  23

  الجوهره مساكن 37 رقم عماره 402 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 32678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو محمود رفعت محمد -  24

 سمره ابو رفعت ملك 100و الدقهليه شارع امتداد 70 رقم بالعقار 3 رقم محل/ الى  العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 32836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم  عبد السيد السيد ابراهيم ماجده -  25

 والتجارى عدلى مساكن 9 رقم عماره 1 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 42654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المرسي فاروق اسامه -  26

 والتعمير االنشاء مساكن ب عماره الخامس الدور 605 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 28702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر احمد  زكى  نجيب  محمد -  27

 االسكان بنك مساكن 46 عمارة 9 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 55470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبده وفاء -  28

 محل 4 بلوك القابوطى 51 عمارة/استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 49855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عبده احمد -  29

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن أ13 عماره 4 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 29846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى  سليمان محمد  ممدوح -  30

 الزهور وحدة 5000 مساكن 13 عمارة 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 49889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد المنعم عبد رحاب -  31

 الزهور تعاونيات 3 مدخل الفرات عماره 7 رقم بالشقه حجره/الى النوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 49197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو اسماعيل محمد فرج صابرين -  32

  النور عمارات 4 رقم عماره 24 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 55470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبده وفاء -  33

 محل 4 بلوك القابوطى 51 عمارة/استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 55470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبده وفاء -  34

 محل 4 بلوك القابوطى 51 عمارة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 55470    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، سلمان احمد عبده وفاء -  35

 محل 4 بلوك القابوطى 51 عمارة/استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 55470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان احمد عبده وفاء -  36

 محل 4 بلوك القابوطى 51 عمارة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 53653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين على محمود كريمه -  37

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر ب49ع 15 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 51805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى حسن حسن محمد امانى -  38

 العزب ارض اسوان شارع 128 عماره السابع الدور11 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 49702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيرى السالم عبد يحيى  سامح -  39

 الزهور تعاونيات االقصر عمارة 1م 7 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 50238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع الحميد عبد محمد السيد محمد -  40

 القابوطى 10 رقم بلوك بملكه 35 رقم عقار الثانى بالدور شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 50847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد معزوز ميخائيل حنان -  41

 طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه 23 عماره 13 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 56203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمود العزب حنان -  42

 الزهور تعاونيات مدخل القادسيه عماره 17 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 35969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالوى ماهر اكرم هناء -  43

  الزهور الزندى الثانى الدور 11 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 51872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد الدين نصر حسن -  44

 الزهور حى الوليد بن خالد مساكن ب/113  عقار 18 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 58930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى ه عبد المنعم عبد انور سمر -  45

 الوطنى الحزب مساكن 73 عقار 5 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 54858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللى صالح كمال حسن رشا -  46

 القابوطى 11 بلوك 41 عقار العلوى الثالث بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 53615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حنفى سيد اميره -  47

 الزهراء فاطمه مساكن 140 عمارة 11 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 56745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شكرى عادل محمد رامى -  48

  السواحل قشالق التحرير برج 303 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 57129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار السيد السيد عيشه -  49

 بروتكس 57 عماره االول الدور 5 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 54856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللى صالح كمال حسن منى -  50

 11 بلوك 41 بالعقار شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 51344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود محمد احمد تميمى -  51

  الخريجين شباب مساكن 103 عماره االول الدور 2 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 46531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغماز حسن السيد رشدي -  52

 منصور ونبيل النيل شارع الصفوه ببرج بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 54830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور الجليل عبد على سمير سمر -  53

 الزهور حى الصفوه مساكن 32 عماره 17 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 53859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد محمد رجب احمد -  54

 الشرقاوى وحارة كسرى شارع 59 عمارة الثالث بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 46433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد سعد سعد محمد -  55

  البحريه االنشاءات مساكن 1 مدخل الحسن عماره 13 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيري سليمان محمد مرسي ممدوح -  56

 الجيزه تعاونيات 2 مدخل صنعاء عماره السادس الدور 27 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 53690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سعد عزت احمد -  57

 الزهور حى قبضايا مساكن ب مدخل 1 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 55553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السمان السالم عبد سعد -  58

 زمزم استكمال 165 عماره 11 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير 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،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 55559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم حسن فاروق حسن -  59

 ناشد السعيد ملك كامل ومصطفى المشرق شارع 41 رقم لمح/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 51248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناخلى ابراهيم رجب ابراهيم -  60

 الزهور حى رباح بن بالل مساكن أ26 بالعماره 4 رقم الشقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 55459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان احمد سعد  احمد -  61

  االصمعى حاره 29 رقم عماره االول الدور 1 رقم بالشقه حجحره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 51906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد عبده ابراهيم -  62

  والشرقيه المنيا شارع جاد ورثه ملك 35 رقم بالعقار محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 42621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الرحمن عبد عبدة جمال -  63

 الزهور العاصى بن عمرو مساكن 44 عمارة 13 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 52292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عطيه محمد محمد احمد -  64

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 56729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الاله عبد حسن محمد -  65

 الزهور حى قبضايا مساكن ب 1 عماره  4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 57507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى سعيد حسن على مروه -  66

 قبضايا ب1 عماره 4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 50741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخلص متولى الدسوقى ابراهيم صبرين -  67

 مبارك حى المصرى للنادى االجتماعى النادى بسور خارجى 30 محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 52722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد جبرائيل شاكر عاطف ريمون -  68

 التكاليف منخفض 5 عماره 3 بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 51136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود محمود شيماء -  69

 تعمير 2 منطقه الموده برج 33 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/ الى الفعنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 50845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمرى الحسينى خليل النبوى محمد سهير -  70

  اللبانه مساكن ب 4 عماره االول الدور 6 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 55221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط سالمه السيد محمود ابراهيم -  71

 الحرية مساكن 149 عقار 21 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 22694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتجارة سالمه ابو -  72

 الزهور حى الجيزه تعاونيات 2 مدخل فلسطين عماره 18 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 55842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى حامد جاد السيد -  73

 ونبيه الشرقية شارع 162 عقار 4 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 31571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى  خليل محمد   السعيد -  74

 الزهور تعاونيات 3 مدخل فلسطين عماره 26 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 52490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمد عوض على رضا -  75

 الزهور حى رباح بن بالل أ 26 رقم عماره 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 53821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض على الحنفى ناديه -  76

  الحاويات تداول شركه مساكن ج مدخل 2 رقم عماره2 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 23172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد الوهاب عبد محمد -  77

 مبارك حى الرابع الدور ب 7 عقار 17 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 51302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان السيد درويش شويكار -  78

 على محمد شارع الموظفين مساكن 22 رقم عماره 9 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 58934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد السيد ابراهيم -  79

 الزهور 65 رقم عمارة A 14 المدينة شباب منطقة 15 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 51388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيله ابو السيد السيد هللا هبه -  80

 المنعم عبد شارع عوائد 27 مدن 49 رقم دحروج برج 8 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 53126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض المتبولى حسن زينب -  81

 والتعمير االسكان بنك مساكن ب 34 عماره 1 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 54166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد سليم اسماعيل ميرفت -  82

 الزهور وحدة 5000 مساكن 188 عمارة 7 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 56416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخرى مصطفى السيد على -  83

 الجديده الحريه مساكن 139 عماره 7 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 48139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبده الهادى عبد السيد -  84

 سالم صالح شارع 28 رقم طيبه برج العاشر الدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 50534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه الفتاح عبد  على نسرين -  85

  رمضان من العاشر مساكن 9 عمارة 6 شقة العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 55894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرة احمد حامد محمد هبة -  86

 الزهور العاص بن عمرو مساكن ب 36 عمارة 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 52554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد على محمد حنان -  87

 الزهور تعاونيات طيبه عماره 8 رقم بالشقه حجرة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 30005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده الدين جمال محمد -  88

 مبارك حى االولى المرحلة 1 عمارة أ مدخل الثانى الدور 7 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 30005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده السيد الدين جمال محمد -  89

 مبارك حى االولى المرحلة 1 عمارة أ مدخل الثانى الدور 7 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 53216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حموده السيد محمد مروه -  90

 القابوطى 15 بلوك 42 رقم بالقطعه الرابع بالدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 50673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار حسن محمود محمود هبة -  91

 دمشق شارع تعمير 2 منطقه الموده برج 1 رقم بالشقه حجؤة/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 51188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى عبده السيد عبده سامح -  92

 الجديدة الحرية مساكن 141 عمارة 23 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 27991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى   حسن  فايزة -  93

 كامل ومصطفى عكا شارع 2 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 58936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد محمود خضر محمد -  94

 الزهور االنجليز جبانة شرق 13 عقار 3 بشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف



 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

 العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 52808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبوده اسماعيل الغنايمى اسماعيل امانى -  95

 القابوطى تطوير مشروع التسمين بلوك 8 عقار 4 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 17169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد احمد احمد -  96

 الفداء وابو البحر طرح شارع الحكومه موظفى مساكن 14و13 مدخل 7 رقم بالعقار بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 17169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد احمد -  97

 الفداء وابو البحر طرح شارع الحكومه موظفى مساكن 14و13 مدخل 7 رقم بالعقار بالشقه حجره/الى العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 44227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفوري محمد احمد امل -  98

 والتهضة سعيد مختار الشهيد شارع 4 عمارة 1 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 49506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطرة ابو احمديوسف حسنى محمد -  99

 الزهور تعاونيات 1 مدخل النخيل عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 29125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنف محمد مصطفى خالد -  100

 4 محل فرعى 2و العروبة شارع 3 بالعقار اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 53669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا شلبى محمد السعيد سعديه -  101

 تمليك السالم االخير الدور 143 عماره 20 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 56059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو محمد كامل محمد رغده -  102

 والشرقاوى الشرقيه شارع 113 بالعماره الثالث بالدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 50140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى المتولى عبده العبيدى رحاب -  103

 الزهور حى المدينه شباب المهندسين نقابه عماره 802 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 58935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى على السعيد محمد -  104

 ماهر واحمد عدلى شارع 22 بعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 52727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان السيد درويش وائل -  105

 الصفا مساكن 108 عقار 13 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 54119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مختار محمد هاشم ام -  106

  عفان بن عثمان مساكن 15 عماره 3 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 53756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد العربى السيد عبير -  107

  السادسه المنطقه 39 عماره 7 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 52160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسبو احمد سامح -  108

 الزهور حى ب مدخل التجاره كليه ب4 رقم االول الدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 52160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسبو احمد سامح -  109

 الزهور االول الدور ب م التجارة كلية عمارة  4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 55528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو يوسف يوسف امال -  110

 الزهراء فاطمه 17 بلوك 430 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 49657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد حسن عال -  111

 رباح بن بالل 64 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 56092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه ابو محمد نصر عادل غاده -  112

 والبوصيرى سويف بنى شارع االول الدور 1 شقة الى العنوان عدل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 54564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوز رفاعى محمد مجدى انسىن -  113

 وعزمى الطور شارع 40 عمارة االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 50315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عربان احمد مجاهد احمد عزه -  114

 الصفا مساكن 12 عمارة 5 بشقة 1 حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 56784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه محمد على رجب هدى -  115

 الزهور قبضايا مساكن أ 7 عمارة 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 29125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى خالد -  116

 المجمدة الغذائيةواللحوم المواد تجارة بنشاط 4 محل فرعى 2و العروبة شارع 3 بالعقار اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 54560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا ابراهيم اسماعيل رتيبه -  117

 وعزمى الطور شارع 40 عمارة مسروق دور 12 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 53977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على الاله عبد رضوان عماد -  118

 الزهور تعاونيات 3 مدخل الوقاد نبيل عماره 10 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 46925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي محمود محمود ابراهيم عادل -  119

  الحرية مساكن 19 عمارة 20 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 57279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل السعيد حسين فوزى مروه -  120

 القابوطى االيواءات مزروع عبده عوض ملك 16 بلوك 16 رقم قطعه1 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 54503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد بديع محمد -  121

 الزهور حى المروه مساكن 70 رقم عقار 2 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 24104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى محمد العربى  السيد -  122

 عثمان رشوان ملك 99و الدقهلية بشارع محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 55833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان الدسوقى العربى السيد معالى -  123

 الزهور المروة مساكن 60 عقار 19 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 58937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد رفعت -  124

 بورسعيد جنوب الكاب جمعية  يمين االولى الزراعة 288 ارض قطعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 54630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهبو احمد الرازق عبد احمد -  125

 فلسطين شارع المساجيرية عمارة الرابع الدور 10 عمارة 8 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 58938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز زكري مجدى فبرونيا -  126

 والنصر الحريه شارع العيله بيت برج 1 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 46410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات مصطفي الشافي عبد ماجد -  127

 زمزم مساكن 88 عمارة 14 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 50182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد  الدسوقى العربى السيد محمد -  128

 الحرية مساكن م 87 ع 20 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 54958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات الوهاب عبد السعيد امانى -  129

 القابوطى تطوير مشروع 13 بلوك 40 ارض قطعه علوى االول بالدور الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 55393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عطا العال عبد اعتماد -  130

 رباح بن بالل مساكن أ31 عماره 4 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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 20190319 تاريخ وفي 45962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي ابراهيم السيد امل -  131

 81 بلوك 19 محل الجديد االمل بمنطقة اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير

 تم 20190319 تاريخ وفي 48128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى اسماعيل السيد الناصر عبد جمال محمد -  132

 جرجا حارة 16 عقار الثالث الدور 3 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد   مرسي   احمد  سعاد -  133

 الدين وصالح عارف السالم عبد شارع 36 عقار ايفل برج 11 الدور 32 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 44738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوي محمد علي محمد امل -  134

 يدوية نجارة ورشة بنشاط 248 ورشة 11 بلوك بورفؤاد بحرفيين فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 57195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم المجيد عبد الحميد عبد رضا -  135

  الزهور تعاونيات 2 مدخل نويبع عماره 5 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   رالـتأشي وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 45962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي ابراهيم السيد امل -  136

 المحمول اكسسوارات بيع بنشاط 81 بلوك 19 محل الجديد االمل بمنطقة اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 38362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الدين عماد -  137

 الرحالت< منف ارض الشاطى برج 3 القطعه على المقامه العلوى الخامس بالدور 9 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 44738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوي محمد علي محمد امل -  138

 248 ورشة 11 بلوك بورفؤاد بحرفيين فرع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 55620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد مختار رانيا -  139

 الزهور تعاونيات 1 مدخل حيان بن جابر عمارة 8 بشقة حجرة      الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 52413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد توفيق زهور -  140

 نفيسه السيده 104 عماره الرابع الدور 20 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 36815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوز رفاعى محمد مجدى -  141

 وعزمى الطور شارع 40 عمارة االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 58926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  142

  الحرفيين الزهراء منطقة 16 بلوك 413 بمحل فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 53267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم موسى على على -  143

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن أ 80 عقار 18 شقة الى العنوان عدل ،:   شيرالـتأ

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 58926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  144

 الحرفيين الزهراء منطقة 16 بلوك 413 بمحل فرع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 53743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل فهمى محمد هبه -  145

 تعمير 2م 35 عقار شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 55506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى محمود محمد محمد حبيبه -  146

 الزهور الخريجين شباب 12 عمارة 18 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 21829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى مصطفى حسن عادل -  147

 المالبس صناع مساكن 1 مدخل الفردوس عمارة اول دور 3 بشقة حجرة  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 23094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود اسماعيل محمد  اسماعيل -  148

 والجمهورية شوقى احمد شارع 3 عمارة المسروق بالدور بمكتب حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 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 20190320 تاريخ وفي 53691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الاله عبد رضوان هدى -  149

 الزهور تعاونيات 3 مدخل وقاد نبيل عماره 10 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 55704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالوة  اسماعيل  احمد اسماعيل احمد -  150

 الرحاب بجوار مساكن 10 عماره 17 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 51857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى الداودى محمد السيد -  151

 الزهور ديسمبر 23 مساكن 1 عمارة 15 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 55711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عزت مروه -  152

 الحديد السكة عمارات أ مدخل 1 عمارة 102 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 54505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى محمد محمد السيد فاطمه -  153

 الزهور حى A111 منطقه القمصان ابو ابراج االخالص برج الرابع الدور 20 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 56573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد احمد حسن خلود -  154

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن أ81 عقار 19 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 58940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبده ابراهيم مجدى -  155

 الزهراء الحرفيين منطقه 4 بلوك121 ورشه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 58939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع احمد محمد محمد اسالم -  156

 الزهور حى الجرابعه قريه 84 رقم بالمنزل شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 54999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المجيد عبد التابعى سحر -  157

 الزهور تعاونيات 3 مدخل العبور عمارة 15 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 58941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على طه احمد -  158

 الزهراء فاطمه حرفيين 5 رقم بلوك 146 رقم ورشه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 55400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود عيسى عزه -  159

  العزيز عبد بن عمر مساكن 149 عقار 19 شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 53746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف السيد محمد امل -  160

 الزهور قبضايا مساكن ب 23 عمارة 22 شقة الى العنوان دل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 51920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد الموجود عبد امين اسماء -  161

 الجديد السالم مساكن 72 عمارة الثالث بالدور شقة لى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 51009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على صالح محمد محمد اسماء -  162

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 28 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره/الى العنوان نعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 38451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غربه رزق ابراهيم احمد حمدى -  163

 اواى تيك بنشاط مبارك بحى المصرى النادى سور 3و2 بالمحل اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 50731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قورة ابو عوض نجيب محمد حسنى -  164

 الزهور الوليد بن خالد مساكن أ 103 عمارة 11 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 48323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه احمد امين امين محمد امين -  165

 والزاويه سويف بنى شارع 137 عماره 1 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 48323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه احمد امين امين محمد امين -  166

 والزاويه سويف بنى شارع 137 عماره 1 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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 20190324 تاريخ وفي 50129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور نبيه خضر زينب -  167

 الوفاء مساكن 6 عمارة 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 38451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غربه رزق ابراهيم احمد حمدى -  168

 اواى تيك بنشاط مبارك بحى المصرى النادى سور 3و2 بالمحل اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 52428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد احمد عادل -  169

 التمليك مساكن 44 عماره الرابع بالدور 2 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديلب ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 57390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد المعاطى ابو ماكتوب هانم -  170

 تعمير 2 مساكن وجده التاميم شارع 1 عماره 4 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 18616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى على حسن نادية -  171

  بحيرى مساكن 2 مشروع 1/12 عماره 7 رقم يالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 56402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول يحى زكريا محمد -  172

 التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن 29 عماره 7 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 52711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فكرى عزة -  173

  الزهور طالب ابى بن على مساكن أ49 عماره 21 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  نوانالع تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 49764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب احمد السيد محمد اسماء -  174

 الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 28 عماره 11 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 46014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني عبده محمد محمود -  175

 الزهور تعاونيات بيبرس الظاهر عماره3 محل/فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 52020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور السيد السيد محمد سالى -  176

 اللنش مساكن ب 3 عمارة 15 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 53507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى خليفه محمد -  177

 الزهور حى قبضايا مساكن ب 6 رقم عماره 21 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 51848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى حسين على جيهان -  178

  الوكيل شارع 51 عماره 8 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 43815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد اشراق -  179

 الكحكى برج 63 رقم قطعة الرابع الدور 401 رقم الشقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 58943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العزازى العزازى جيهان -  180

 الزهور وحدة 5000 مساكن 192 عمارة 7 شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 55301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى حسين كمال محمد كمال -  181

 الزهور حى المروه مساكن 62 رقم عماره 5 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير فوص

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 24081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول  التابعى فاضل محمد/  د -  182

 الموجى ابراهيم والشهيد درويش سيد شارع 64 عقار اول بالدور شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 54083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى درويش موسى مصطفى -  183

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن أ76 عقار3 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 51031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال السيد حسن السيد -  184

 الحرفيين الزهراء فاطمه منطقه 472 رقم محل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 53299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعودى محمود السيد صبرين -  185

 الزهور حى رباح بن بالل مساكن أ 67 عماره 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 55300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى على عثمان هيام -  186

 الزهور حى المروه مساكن 62 عماره 5 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 50947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو محمد برهوم عبير -  187

 الزهور حى وحده 5000ال مساكن ب 6 عماره 5 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 29177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد هيبه جمال -  188

 يوليو 23 شارع مدن 62 رقم عماره 18 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 51848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى حسين على جيهان -  189

  الوكيل شارع 51 عماره 8 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 51192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد ايمن -  190

 23 رقم عماره الصفا مساكن الكائنه 12 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ فيو 46014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى عبده محمد محمود -  191

 الزهور تعاونيات بيبرس الظاهر عماره3 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 53108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويله السيد احمد والء -  192

 رمضان من العاشر مساكن 2 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 54607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام اغفار عبد محمد امل -  193

 الجديد االمل مساكن 15 عقار 21 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 35448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب حسن حسن  حسن -  194

  الوطنى الحزب مساكن 107 عمارة 604 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 53552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماده محمد حسن داليا -  195

  الخليلى خان 54 عمارة 14 بشقة 3 حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 58945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الصادق صبحى موسى -  196

 اكتوبر 6 مساكن 33 عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 58946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين احمد محمد محمد امل -  197

 نفيسه السيده 42 عقار االخير الدور 23 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 58944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا السيد محمد مريم -  198

 الزهور حى المروه مساكن 43 عماره 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 53213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حموده السيد محمد -  199

 القابوطى 15 بلوك 39 عماره الرابع بالدور بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 54597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية ابراهيم محمد -  200

 الزهور وحدة 5000 مساكن 35 عمارة 9 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 55123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد الدسوقى نور -  201

 الطحان ابراهيم ملك 4/19 رقم شقه الرابع بالدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 37566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى السيد عرفه عادل -  202

  السابعه المنطقه مساكن 39 عماره 1 شقه/ الى العنوان تعديل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح على محمد محمد احمد -  203

 خديجة السيدة مساكن 87 عمارة 24 شقة  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 54620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده واصف الوهاب عبد حنان -  204

 الزهور الجوهرة مساكن 53 عمارة 334 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 41934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشي حسن محمد فيفي -  205

 مبارك حى ب مدخل 9 عمارة اول دور 4 شقة الى العنوان عدل ،  : الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 56755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوز رفاعى محمد مجدى محمد -  206

 وعزمى الطور شارع 40 رقم عماره االول بالدور بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى محمد رضا فاطمه -  207

 الزهور قسم الجبل منطقة الهادى وعبد الظافر شارع امتداد 29 رقم محل/االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى محمد رضا فاطمه -  208

 الزهور قسم الجبل منطقة الهادى وعبد الظافر شارع امتداد 29 رقم محل/استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 48130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابو محمد سامى احمد -  209

 العجرودى محفوظ الشهيد شارع الثالث بالدور 79 رقم عقار بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على صالح محمد محمد اسامه -  210

 الزهور حى العاص بن عمرو أ33 رقم عماره 3 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 51316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد محمد السيد محمد -  211

 مختار الغازى عطفة 2 عقار االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 51314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد الرحيم عبد محمد السيد خالد -  212

 مختار الغازى عطفة 2 عمارة االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 20144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغية محمد السيد السيد -  213

 الزهور حرفيين ب13 رقم عماره 8 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 20144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى  محمد  السيد  السيد -  214

 الزهور حرفيين ب13 رقم عماره 8 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 55011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه محمد محمد محمد وحيد -  215

 الزهور وحدة 5000 مساكن 122 عمارة 22 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 50824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرارة محمد محمد محمد محمد -  216

 الزهور حى الوليد بن خالد مساكن 64 عماره 16 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 51243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا على احمد محمد شيماء -  217

 الزهور المروة مساكن 112 عمارة 4 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده  يوسف حامد هويدا -  218

 حجاج قصر برج الثالث الدور 14 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 55229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الرحمن عبد محمد ابتسام -  219

 يوليو 23 شارع وتنظيم مدن جديدة 59/5شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

   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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 48057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل صبحى فاروق طلعت -  1

 فساتين تجارة نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 35996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد الدين حسام -  2

 الجاهزه المالبس تجاره/نشاط استبعاد....بمبوطى/نشاط هاضاف

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 41268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهيد عبد ابراهيم صموئيل اسحق -  3

 المالبس تجارة نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 56038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الفتاح عبد ابراهيم حنان -  4

 المستعمله المالبس استيراد/نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 32678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو محمود رفعت محمد -  5

 البناء مواد وتجاره بالسيارات النقل/نشاط استبعاد....الكمبيوتر مستلزمات تجاره/نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 28702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر احمد  زكى  نجيب  محمد -  6

 وطعمية فول مطعم نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 29846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى  سليمان محمد  ممدوح -  7

 المستوردة الحريمى الشنط تجارة  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 55559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم حسن فاروق حسن -  8

 البناء مواد وتوريدات العامه المقاوالت/نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 56610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بيومى فرج شيماء -  9

 عمومي وتوريدات طبيه مستلزمات توريدات/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 53859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد محمد رجب احمد -  10

 عمومية مقاوالت نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 46433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد سعد سعد محمد -  11

 السيارات كاسيت وصيانه السيارات كماليات تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 51344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود محمد احمد تميمى -  12

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 37610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام ابراهيم احمد قمر -  13

 لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 52292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عطيه محمد محمد احمد -  14

 المعاقين سيارات تجاره نشاط نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 50741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخلص متولى الدسوقى ابراهيم صبرين -  15

 ماركت سوبر/نشاط اضافه:  التأشير وصف

 تعديل تم20190311 تاريخ وفي 50845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمرى الحسينى خليل النبوى محمد سهير -  16

 المستعمله المواتير استيراد/ نشاط استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط



 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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 55459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان احمد سعد  احمد -  17

 المستعمله المالبس واستيراد/نشاط استبعاد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 51906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد عبده ابراهيم -  18

 جاهزه مالبس تجاره نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 42621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الرحمن عبد عبدة جمال -  19

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 53821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض على الحنفى ناديه -  20

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 31571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى  خليل محمد   السعيد -  21

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 30005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده السيد الدين جمال محمد -  22

 المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد المستعملة والمواتير السيارات غيار قطع استيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19)

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 30005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده الدين جمال محمد -  23

( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد المستعملة والمواتير السيارات غيار قطع استيراد الى النشاط عدل

 (36) فقرة( 6) والمادة

،  النشاط تعديل تم20190314 ريختا وفي 52808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبوده اسماعيل الغنايمى اسماعيل امانى -  24

 المستعملة المالبس استيراد/نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 44227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفوري محمد احمد امل -  25

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الشاط عدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 34904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب على عبدالستار محمد خالد -  26

 السيارات استيراد نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 46620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور سليمان عمر السيد -  27

 الغير لدى التصنيع/نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 50140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى المتولى عبده العبيدى رحاب -  28

 وبقالة/نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 54564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوز رفاعى محمد مجدى نانسى -  29

 المستعمله المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 50315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عربان احمد مجاهد احمد عزه -  30

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 54560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا ابراهيم اسماعيل رتيبه -  31

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى والتصدير االستيراد بجعله النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 24104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى محمد العربى  السيد -  32

 فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد المنزلية االدوات تجارة بجعله النشاط عدل:  التأشير

(36) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 54630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهبو احمد الرازق عبد احمد -  33

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير



 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،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد   مرسي   احمد  سعاد -  34

 صناعيه زهور بيع نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 45962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي ابراهيم السيد امل -  35

 المالبس واستيراد(  36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط عدل:  التأشير

 المستعملة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 38362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الدين عماد -  36

 المستعمله المالبس واستيراد لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 36815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوز عىرفا محمد مجدى -  37

 غذائيه مواد تجارة نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 21829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى مصطفى حسن عادل -  38

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ليصبح النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 56573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد احمد حسن خلود -  39

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 55711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عزت مروه -  40

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 50731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قورة ابو عوض نجيب محمد حسنى -  41

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط عدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 51031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال السيد حسن السيد -  42

 والمقاوالت والمواتير السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واسستيراد واالستيراد رخام ورشه/ليصبح النشاط يلتعد

 والمنيوم زجاج وتوريدات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 50947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو محمد برهوم عبير -  43

 36 فقره 6.19 الماده عدا فيما لك<ل المنظمه القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 24081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول  التابعى فاضل محمد/  د -  44

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 37566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى السيد عرفه عادل -  45

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 54607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام اغفار عبد محمد امل -  46

 المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 35448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب حسن حسن  حسن -  47

( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد النشاط ليصبح استيشن بالى العاب نشاط استبعاد:  التأشير

 (36) فقرة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 56755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوز رفاعى محمد مجدى محمد -  48

 والتصدير المنظمه والقرارات القوانين حدود فى ستيراداال/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 52305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى محمد رضا فاطمه -  49

 الحريق اطفاء ومحركات ومعدات واالت ومحركات والمعدات االالت وتجاره استيراد/نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 20809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابو محمد احمد خيرى محمد -  50

 المنظمه والقرارات القوانين حدود االستيرادفى/ بجعله النشاط تعديل:  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،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 55123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد الدسوقى نور -  51

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 58938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز زكري مجدى فبرونيا -  52

 مستندات وطباعة تصوير نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 20144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغية محمد السيد السيد -  53

 والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد نجاره ورشه/بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 20144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى  محمد  السيد  السيد -  54

 والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد نجاره ورشه/بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده  يوسف حامد هويدا -  55

 (36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين حدود فى داالستيرا الى النشاط عدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 46345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحمه ابراهيم محمد السادات -  56

 المحمول خدمات نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 58688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوفى السيد محمد مصطفى -  57

 العربيه مصر جمهوريه داخل عماله وتدريب تجاريه وتوكيالت الهندسيه االستشارات/نشاط اضافه:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 58946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين احمد محمد محمد امل -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 58934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد السيد ابراهيم -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 51848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى حسين على جيهان -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 58936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد محمود خضر محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 46014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى عبده محمد محمود -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 58935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى على السعيد محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 58944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا السيد محمد مريم -  7

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 58929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد بركات هللا فتح المنعم عبد يمنى -  8

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 45962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي ابراهيم السيد امل -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 44738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوي محمد علي محمد امل -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 58941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على طه احمد -  11

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 58930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى ه عبد المنعم عبد انور سمر -  12

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 58943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العزازى العزازى جيهان -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 58926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 58938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز زكري مجدى فبرونيا -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 58940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبده ابراهيم مجدى -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 58939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع احمد محمد محمد اسالم -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 58937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد رفعت -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 29125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنف محمد مصطفى خالد -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 58945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الصادق صبحى موسى -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 ختاري وفي 58926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القادر عبد محمد احمد وائل -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 38451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غربه رزق ابراهيم احمد حمدى -  22

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190325 تاريخ وفي 58942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد احمد الرحمن عبد على الرحمن عبد -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   عامر دايما: الى 28702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  1

   ميتالز ناشيونال/التجاريه السمه اضافه: الى 55559 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  2

   والتصدير لالستيراد لتجاريةا دركو: الى 36815 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  3

 زى اند بى/الى التجاريه السمه تعديل: الى 47714 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  4

   يونيتد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   57418:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته الرحمن عبد السيد فتحى محمد   - 1

 اخرى محافظه الى الرئيسى الشركه مقر لنقل القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   57418:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الرحمن عبد السيد فتحى محمد   - 2

 اخرى محافظه الى الرئيسى الشركه مقر لنقل القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   57418:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكة سالمان الدردير سالمان مصطفى   - 3

 اخرى محافظه الى الرئيسى الشركه مقر لنقل القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   32700:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها جعفر  على القادر عبد امانى   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   32700:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها جعفر  على القادر عبد امانى   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  االلكترونية لاللعاب وشريكه حمدى شركة   - 6

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  للدواجن وشريكه حمدى شركه   - 7

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  االلكترونية لاللعاب وشريكه حمدى شركة   - 8

 وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  للدواجن وشريكه حمدى شركه   - 9

 وتصفيتها الشركه حل  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  االلكترونية لاللعاب وشريكه حمدى شركة   - 10

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للدواجن وشريكه حمدى شركه   - 11

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  االلكترونية لاللعاب وشريكه حمدى شركة   - 12

 وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للدواجن وشريكه حمدى شركه   - 13

 وتصفيتها الشركه حل  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  االلكترونية لاللعاب وشريكه حمدى شركة   - 14

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للدواجن وشريكه حمدى شركه   - 15

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  االلكترونية لاللعاب وشريكه حمدى شركة   - 16

 وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   31138:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للدواجن وشريكه حمدى شركه   - 17

 وتصفيتها الشركه حل  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   56555:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها الشامى السيد اميره   - 18

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   56555:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها الشامى السيد اميره   - 19

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   33848:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  الغطاس مصطفى محمد مصطفى   - 20

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   33848:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  الغطاس مصطفى محمد مصطفى   - 21

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   33848:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  الغطاس مصطفى محمد مصطفى   - 22

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   33848:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  الغطاس مصطفى محمد مصطفى   - 23

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   34355:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه سرحان محمد احمد   - 24

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   34355:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الجاهزة    للمالبس  ليبكو  شركه   - 25

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   34355:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه سرحان محمد احمد   - 26

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   34355:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الجاهزة    للمالبس  ليبكو  شركه   - 27

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   34238:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها توفيق حسن روحية   - 28

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   34238:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها توفيق حسن روحية   - 29

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   44623:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حامد حسن فوزى السيد وشريكه سليمان حامد حسن فوزى   - 30

 يانهائ وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20190321

 تاريخ وفى ،   44623:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حامد حسن فوزى السيد وشريكه سليمان حامد حسن فوزى   - 31

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190321

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته حسين حسن السيد سمير   - 32

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  المنعم عبد العزيز عبد وفايزة حسين حسن السيد رشدى شركة   - 33

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20190331

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها المنعم عبد العزيز عبد فايزة   - 34

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته حسين حسن السيد سمير   - 35

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  المنعم عبد العزيز عبد وفايزة حسين حسن السيد رشدى شركة   - 36

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190331



 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   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها المنعم عبد العزيز عبد فايزة   - 37

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته حسين حسن السيد سمير   - 38

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  المنعم عبد العزيز عبد وفايزة حسين حسن السيد رشدى شركة   - 39

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20190331

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها المنعم عبد العزيز عبد فايزة   - 40

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته حسين حسن السيد سمير   - 41

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  المنعم عبد العزيز عبد وفايزة حسين حسن السيد رشدى شركة   - 42

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190331

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   28438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها المنعم عبد العزيز عبد فايزة   - 43

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   28872:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها  صبح شركه   - 44

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   28872:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها  صبح شركه   - 45

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 54326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة صيةتو وشركاه غندر السيد محمد شادى -  1

  جنيه  907500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 57418، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته الرحمن عبد السيد فتحى محمد -  2

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 57418، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الرحمن عبد السيد فتحى محمد -  3

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 57418، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة سالمان الدردير سالمان مصطفى -  4

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 21948، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها فوزى احمد صفية -  5

  جنيه  800.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 21948، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية عثمان محمود عثمان خلفاء وشركاه فوزى احمد صفية شركة -  6

  جنيه  800.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190305،



 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

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية طه على الحسينى محمد صالح روفان وشريكته طه على الحسينى محمد صالح احمد -  7

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190317،   تاريخ وفي 34702،

  جنيه  10000.000،

 تعديل تم 20190317،   تاريخ وفي 34702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية التجاره و للمالحه طه الحسينى صالح وكاله -  8

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

 تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 22920، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اوشركاه الطواشليمى السيد محمد هللا منة -  9

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 22920، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الطواشليمى السيد محمد -  10

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 22920، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها موسى ابراهيم ابراهيم فوزيه -  11

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 38575، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها الوهاب عبد سالمه طه مرفت -  12

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

 تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 38575، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الوهاب عبد سالمه طه مرفت -  13

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

 تعديل تم 20190324،   تاريخ وفي 45137، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  14

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

 تعديل تم 20190324،   تاريخ وفي 45137، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  15

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

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الجمركى التخليص  و االستيراد و الزراعيه الحاصالت  لتصدير   شركاه و  جالب -  16

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190324،   تاريخ وفي 31556،

  جنيه  100000.000،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 54326    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه غندر السيد محمد شادى -  1

 تعمير 2 منطقة المنورة المدينة شارع الرضوان برج الثانى الدور 2/3 وحدة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 34941    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بخيت محمد احمد حشمت  عوض -  2

 الزهور وحدة 5000 مساكن 204 عمارة 3 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 34941    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه غريب مصطفي جميل احمد -  3

 الزهور وحدة 5000 مساكن 204 عمارة 3 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 34941    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه غريب مصطفي جميل احمد -  4

 الزهور وحدة 5000 مساكن 204 عمارة 3 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 41797    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته معيط شحاته ابراهيم -  5

 الزهور 2 رقم البالة سوق 12 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 41797    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، تهشحا وسامي معيط شحاته ابراهيم -  6

 الزهور 2 رقم البالة سوق 12 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 41797    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته معيط شحاته ابراهيم -  7

 الزهور 2 رقم البالة سوق 12 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 41797    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شحاته وسامي معيط شحاته ابراهيم -  8

 الزهور 2 رقم البالة سوق 12 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 40970    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الفراش الفتاح عبد علي -  9

 والمشرق الروم حاره 12 عقار 3 بالشقه خحجره/ الى العنوان تعهديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190305 تاريخ وفي 40970    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الفراش محمد الفتاح عبد على العربى -  10

 والمشرق الروم حاره 12 عقار 3 بالشقه خحجره/ الى العنوان تعهديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 30504    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و  الشوربجى  متولى  السيد -  11

  الجمهورية شارع 22 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 30504    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشوربجى متولى السيد محمد -  12

  الجمهورية شارع 22 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 32343    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، عاشور محمد عزت خلفاء - وشريكته عاشور عزت محمد -  13

 والدجلة رمسيس شارع 18 المسروق بالدور مكتب الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311

 32343    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، عاشور  محمد  عزت   خلفاء)    شركاه و     عاشور محمد  عزت  محمد -  14

 رمسيس شارع 18 المسروق بالدور مكتب الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي

 والدجلة

 23246    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الصاحى  مهدى  سعد  خلفاء)    واوالدها  الصاحى مهدى   محمد  عليه -  15

 شارع 4 رقم عقار 2 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي

  وتنظيم مدن 29/2 مختار والشهيد النهضه

 تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 47549    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، احمد امبارك ورجب ابراهيم السيد محمد -  16

 حامد شارع  الشرطة لجمعية تابع مسروق دور المنى برج 11 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  االلفى

 تم 20190319 تاريخ وفي 47549    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الطرابيلي احمد ونجوي ابراهيم السيد محمد -  17

 شارع  الشرطة لجمعية تابع مسروق دور المنى برج 11 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  االلفى حامد

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 47549    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم السيد محمد -  18

  االلفى حامد شارع  الشرطة لجمعية تابع مسروق دور المنى برج 11 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 47549    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، احمد امبارك ورجب ابراهيم السيد محمد -  19

 حامد شارع  الشرطة لجمعية تابع مسروق دور المنى برج 11 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  االلفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190319 تاريخ وفي 47549    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الطرابيلي احمد ونجوي ابراهيم السيد محمد -  20

 شارع  الشرطة لجمعية تابع مسروق دور المنى برج 11 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  االلفى حامد

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 47549    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم السيد محمد -  21

  االلفى حامد شارع  الشرطة لجمعية تابع مسروق دور المنى برج 11 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 58548    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه بسام السيد السيد السيد محمد -  22

 الشرقاوى سعيد واللواء النديم هللا عبد شارع الحسين عمارة البحرية االنشاءات بمساكن فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  86و59و58 ارقام السكنية الوحدات

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 36811    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه قناوي سليمان جالل شركه -  23

 2 شقة أ مدخل طابا عمارة اكتوبر شباب مساكن الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 36811    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سليمان جالل شركة -  24

 2 شقة أ مدخل طابا عمارة اكتوبر شباب مساكن الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدين عالء -  25

  الزهور 1 محل ب18 ع الحرفيين م لكائنا الفرع الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 29353    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، السيارات غيار لقطع االصيل -  26

  الزهور 1 محل ب18 ع الحرفيين م الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26188    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عميره ابو محمد -  27

 عبد جمال شارع وحاليا سالم وصالح االهرام شارع وتنظيم مدن 31/39 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 الناصر

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26188    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها العدنى ابراهيم مرسى سميحه -  28

 شارع وحاليا سالم وصالح االهرام شارع وتنظيم مدن 31/39 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الناصر عبد جمال

 تاريخ وفي 26188    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،[ عميره ابو حسني محمد خلفاء] وشركاها عميره ابو محمد هاله -  29

 االهرام شارع وتنظيم مدن 31/39 بشقة حجرة الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190331

 الناصر عبد جمال شارع وحاليا سالم وصالح

 تم 20190331 تاريخ وفي 57078    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الشازلى الحسن ابو الدين صالح محمد -  30

 الزهور  الجوهرة مساكن 62 عمارة 2 شقة  الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بالجسم العناية منتجات وتوزيع الصحية الرعاية تخدما تقديم نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه غندر السيد محمد شادى -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 54326   برقم قيدها سبق  ،( الكوزماتيك) والشعر

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليقتصرعلى النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه الفراش الفتاح عبد علي -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 40970   برقم قيدها سبق  ، لك<ل



 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

 القوانين حدود فى االستيراد/ليقتصرعلى النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه الفراش محمد الفتاح عبد على العربى -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 40970   برقم قيدها سبق  ، لك<ل المنظمه والقرارات

 - والمفروشات ومصنوعاتها وخاماتها النسيجية االمواد تخزين  بسيطة توصية ، وشركاءه الرحيم عبد حلمى عادل نادر شركة -  4

 قطع من غيارها وقطع ومكوناتها واالجهزة والمعدات واآلالت العدد - ومستلزماتها المنزلية االدوات -الجلدية والمصنوعات االحذية

 الى صادراته احتساب عدم مع% 100 بنسبة البالد خارج الى ير-بالتصد االلتزام بشرط الجديدة السيارات واكسسوارات غيار

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 29237   برقم قيدها سبق  ، البالد خارج الصادرات ضمن الحرة المدينة

 بسيطة توصية:  التأشير

 االحذية - والمفروشات ومصنوعاتها وخاماتها النسيجية االمواد تخزين  بسيطة توصية ، بالمناطق  للتخزين المهندس شركه -  5

 غيار قطع من غيارها وقطع ومكوناتها واالجهزة والمعدات واآلالت العدد - ومستلزماتها المنزلية االدوات -الجلدية والمصنوعات

 المدينة الى صادراته احتساب عدم مع% 100 بنسبة البالد خارج الى ير-بالتصد االلتزام بشرط الجديدة السيارات واكسسوارات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 29237   برقم قيدها سبق  ، البالد خارج الصادرات ضمن الحرة

 بسيطة توصية

 47549   برقم قيدها سبق  ، منزلية ادوات تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، احمد امبارك ورجب ابراهيم السيد محمد -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي

 47549   برقم قيدها سبق  ، منزلية ادوات تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، الطرابيلي احمد ونجوي ابراهيم السيد محمد -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 47549   برقم قيدها سبق  ، منزلية ادوات تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم السيد محمد -  8

 سيطةب توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319

 47549   برقم قيدها سبق  ، منزلية ادوات تجارة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، احمد امبارك ورجب ابراهيم السيد محمد -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي

   برقم قيدها سبق  ، منزلية ادوات تجارة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، الطرابيلي احمد ونجوي ابراهيم السيد محمد -  10

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 47549

 تاريخ وفي 47549   برقم قيدها سبق  ، منزلية ادوات تجارة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم السيد محمد -  11

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319

 الخاصة الثالثة المادة تعديل  مساهمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام م0م0 ش للمالحه صن جونيور ميتشيل شركة -  12

 وذلك العائمه والوحدات السفن وتأجير تملك -:  التالية االنشطة بمزاولة ببورسعيد الخاصة الحرة المناطق فى القيام لتصبح بالغرض

 اعمال - الحمايه ونوادى المالك وتمثيل المالحيه الوكاله واعمال للسفن البحريه الخدمات باعمال القيام- البحرى النقل الغراض

 لشروط وفقا وذلك واللوجيستيات بالموانىء المتعلقة االعمال بجميع والقيام  -الدولى البحرى النقل بأعما والقيام - والتفريغ الشحن

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 36487   برقم قيدها سبق  ، البحرى نقلال وزارة وضوابط

 مساهمة

 اللحوم استيراد النشاط ليصبح والمصوغات الذهب تجارة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه قناوي سليمان جالل شركه -  13

 حدود فى واالستيراد والعصائر والخضروات االغذيه وتصدير لذلك المنظمه واللوائح والقرارات للقوانين وفقا ومشتقاتها بانواعها

 تعديل تم20190326 تاريخ وفي 36811   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 اللحوم استيراد النشاط ليصبح والمصوغات الذهب تجارة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه سليمان جالل شركة -  14

 حدود فى واالستيراد والعصائر والخضروات االغذيه وتصدير لذلك المنظمه واللوائح والقرارات للقوانين وفقا ومشتقاتها بانواعها

 تعديل تم20190326 تاريخ وفي 36811   برقم قيدها سبق  ،( 36) فقرة( 6) والمادة( 19) المادة ماعدا لذلك المنظمة القوانين

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط



 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

 39000   برقم قيدها سبق  ، الغذائية المواد تعبئة نشاط اضاف  بسيطة توصية ، شريكهم و الكيال علي السيد كريم و وائل -  15

 بسيطة يةتوص:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي

 سبق  ، الجديده غيارها وقطع السيارات وتجاره الترانسيت تجاره انشطة استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه عميره ابو محمد -  16

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26188   برقم قيدها

 غيارها وقطع السيارات وتجاره الترانسيت تجاره انشطة استبعاد  بسيطة توصية ، وشركائها العدنى ابراهيم مرسى سميحه -  17

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26188   برقم قيدها سبق  ، الجديده

 وتجاره الترانسيت تجاره انشطة استبعاد  بسيطة توصية ،[ عميره ابو حسني محمد خلفاء] وشركاها عميره ابو محمد هاله -  18

 توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26188   برقم قيدها سبق  ، الجديده غيارها وقطع السيارات

 بسيطة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190326 تاريخ وفي 35497   برقم قيدها سبق ، وشريكه  البربرى  رشدى  حسن  شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190326 تاريخ وفي 35497   برقم قيدها سبق ، وشركاه البربرى حسن احمد -  2

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبد السيد فتحى محمد: الى 57418 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190305:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكته الرحمن

 هللا جاد عبيد راتب: الى 19721 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190306:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه غطاس

 هللا جاد عبيد راتب: الى 19721 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190306:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه غطاس

 متولى السيد محمد: الى 30504 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190307:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه الشوربجى



 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

 عادل نادر شركة: الى 29237 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190307:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاءه الرحيم عبد حلمى

 عاشور عزت محمد: الى 32343 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190311:  تاريخ فى  ،  -  6

 عاشور محمد عزت خلفاء - وشريكته

 محمد صالح احمد: الى 34702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190317:  تاريخ فى  ،  -  7

 طه على الحسينى محمد صالح روفان وشريكته طه على الحسينى

 هللا عبد محمد محمد: الى 42285 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190319:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكته حسين

 ابراهيم ابراهيم فوزيه: الى 22920 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190320:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركاها موسى

 حسن حسن احمد: الى 45137 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190324:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه الشامى رزق

 بدرى محمد منى: الى 22987 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190325:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكها محمد

 بدرى محمد منى: الى 22987 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190325:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكها محمد

 صالح السعيد هشام: الى 34363 رقمب المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190325:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشركاه الحديدي

 على محمود مرفت: الى 46664 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190326:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركاهم طه على محمود السيد وناريمان طه

 وشريكته ادم حسين: الى 24347 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190326:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشريكته ادم حسين: الى 24347 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190326:  تاريخ فى  ،  -  16

 البربرى حسن احمد: الى 35497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190326:  تاريخ فى  ،  -  17

 وشركاه

 البربرى حسن احمد: الى 35497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190326:  تاريخ فى  ،  -  18

 وشركاه

 البربرى حسن احمد: الى 35497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190326:  تاريخ فى  ،  -  19

 وشركاه

 مختار فهمي محمد: الى 20898 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190326:  تاريخ فى  ،  -  20

 وشركاه داود هللا عبد

 مختار فهمي حمدم: الى 20898 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190326:  تاريخ فى  ،  -  21

 وشركاه داود هللا عبد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   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

 

   برقم    20190305:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالمان الدردير سالمان مصطفى -  1

57418 

   برقم    20190305:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالمان الدردير سالمان مصطفى -  2

57418 

   برقم    20190305:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالمان الدردير سالمان مصطفى -  3

57418 

    20190305:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فوزى احمد صفية -  4

 21948   برقم

    20190305:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فوزى احمد صفية -  5

 21948   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  كشري و مدير  بسيطة توصية  عثمان محمود عثمان اميره -  6

 21948   برقم    20190305

:  تاريخ ، منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان محمود عثمان اميره -  7

 21948   برقم    20190305

 فى الحق منفردة ولها منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فوزى احمد صفية -  8

 21948   برقم    20190305:  تاريخ ، بالقروض الخاصة الصالحيات وكافة البنوك من االقتراض

 فى الحق منفردة ولها منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  فوزى احمد صفية -  9

 21948   برقم    20190305:  تاريخ ، بالقروض الخاصة الصالحيات وكافة البنوك من االقتراض

 الحق منفردة ولها منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان محمود عثمان اميره -  10

 21948   برقم    20190305:  تاريخ ، بالقروض الخاصة الصالحيات وكافة البنوك من االقتراض فى

 الحق منفردة ولها منفردين او مجتمين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان محمود عثمان اميره -  11

 21948   برقم    20190305:  تاريخ ، بالقروض الخاصة الصالحيات وكافة البنوك من االقتراض فى

 ى ف الغير توكيل له ويجوز منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الرحيم عبد حلمى عادل درنا -  12

 29237   برقم    20190306:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق الصالحيات كافة وله اختصاصاته بعض او كل

 ى ف الغير توكيل له ويجوز منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الرحيم عبد حلمى عادل نادر -  13

 29237   برقم    20190306:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق الصالحيات كافة وله اختصاصاته بعض او كل

   برقم    20190307:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد محمد -  14

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد محمد -  15

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى السيد متولى خالد -  16

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى السيد متولى خالد -  17

30504 



 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

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  فرع مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد -  18

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  فرع مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد -  19

    20190307:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد محمد -  20

 30504   برقم

    20190307:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد محمد -  21

 30504   برقم

   برقم    20190307:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى السيد متولى خالد -  22

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى السيد متولى خالد -  23

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  فرع مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد -  24

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  فرع مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد -  25

30504 

 متولى السيد محمد مع مجتمعا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد محمد -  26

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما الشوربجى

 متولى السيد محمد مع مجتمعا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى لسيدا محمد -  27

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما الشوربجى

 متولى السيد محمد مع مجتمعا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى السيد متولى خالد -  28

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما الشوربجى

 متولى السيد محمد مع مجتمعا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى السيد متولى خالد -  29

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما الشوربجى

 ولهما الشوربجى متولى السيد محمد مع مجتمعا  والتوقيع االدارة حق له  فرع مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد -  30

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة

 ولهما الشوربجى متولى السيد محمد مع مجتمعا  والتوقيع االدارة حق له  فرع مدير  بسيطة توصية  الشوربجى متولى السيد -  31

 30504   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة

 لتصبح  البنوك من الصرف سلطات تعديل: أوال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابراهيم مجدى محمد شهيره -  32

 :  كاآلتى السلطات

 : األولى المجموعة

 26207022101341 قومي رقم زيد ابراهيم مجدى محمد شهيرة/  السيدة-1

 26101230103215 قومي رقم نديم ماجد طارق محمد/  الدكتور-2

 27402152102472 قومي رقم عليش حامد عيسي حامد/  السيد-3

   

 : الثانية المجموعة



 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

 24812120400075 قومي رقم فوزى حسين الدين عماد/  السيد-1

 28801010224631 قومي رقم محمد نديم ماجد طارق محمد محمد/  المهندس-2

  

 : الثالثة المجموعة

 29875   برقم    20190311:  تاريخ ، صابر محمد مصطفى/  المهندس-1

 25612018800071 قومي رقم عاشور  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابراهيم مجدى محمد شهيره -  33

 24905310300172 قومي رقم الغيط أبو الدين جمال الملك عبد/  السيد-2

 27005110200998 قومي رقم غنيم على ياقوت محمد/  الربان-3

 26810160200731 يقوم رقم الشرقاوى نبيل محمد أحمد/  السيد-4

 28103260201114 قومي رقم الدين بدر المحسن عبد محمود عمرو/  السيد-5

 26902260100132 قومي رقم حسنى حسين هانئ شريف/  االربان6-

  

 : كاآلتى الصرف أوامر تكون و

   برقم    20190311:  تاريخ ، لهم ممن توقيعين بأى تكون(  أمريكى دوالر ألف خمسمائة)  دوالر 500000 أقصى بحد المبالغ- أ

29875 

 .الثالثة المجموعات فى التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابراهيم مجدى محمد شهيره -  34

 على أحدهما بتوقيعين تكون أمريكى دوالر مليون حتى و(  أمريكى دوالر ألف خمسمائة)  دوالر 500000 من أكثر المبالغ- ب

 .الثانية أو األولى المجموعة من األقل

 التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى تكون أمريكى دوالر مليون اثنان حتى و أمريكى دوالر مليون من أكبر بمبلغ الصرف أوامر- ت

 .الثانية أو األولى المجموعة من

 الثانية أو األولى المجموعة من التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى تكون أمريكى دوالر مليون اثنان من أكثر بمبلغ الصرف أوامر- ث

 29875   برقم    20190311:  تاريخ ،

 .األولى المجموعة من األقل على احدهما و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابراهيم مجدى محمد شهيره -  35

 و الضمان خطابات اصدار طلبات كذلك و للعاملين مستحقات أى و البدالت و الحوافز و المرتبات صرف أوامر ذلك من يستثنى و

 .الثالثة المجموعات فى التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى فتكون البنوك من التوقيع صحة طلبات

 : كاآلتى الكويت بدولة الوطنى الكويت ببنك الخاصة الصرف سلطات تكون و

 : األولى المجموعة

 زيد ابراهيم مجدى محمد شهيرة/  السيدة-1

 فوزى حسين الدين ادعم/  السيد-2

  

 : الثانية المجموعة

 عاشور صابر محمد مصطفى/  مهندس-1



 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

 29875   برقم    20190311:  تاريخ ، السيد-2

 الشرقاوى نبيل محمد أحمد/   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابراهيم مجدى محمد شهيره -  36

  

 : كاآلتى الصرف أوامر تكون و

 .المجموعتين من أى فى التوقيع حق لهم ممن توقيعين بأى(  أمريكى دوالر ألف خمسون)  دوالر 50000 حتى المبالغ- أ

 على احدهما بتوقيعين تكون أمريكى دوالر ألف خمسون و مائتان حتى و أمريكى دوالر ألف خمسون من أكثر الصرف أوامر- ب

 األولى المجموعة من األقل

    20190311:  تاريخ ،. األولى المجموعة من بتوقيعين تكون أمريكى دوالر ألف خمسون و مائتان من أكثر الصرف أوامر- ت

 29875   برقم

 والصالحيات التشكيل بنفس ادارة مجلس انتخاب اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشيتى احمد حامد اشرف محمد -  37

 21007   برقم    20190311:  تاريخ ،

 ، والصالحيات التشكيل بنفس ادارة مجلس انتخاب اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الغزالى امام محمد الرحيم عبد -  38

 21007   برقم    20190311:  تاريخ

 تاريخ ، والصالحيات التشكيل بنفس ادارة مجلس انتخاب اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ايوب محمد جميل منى -  39

 21007   برقم    20190311: 

:  تاريخ ، والصالحيات التشكيل بنفس ادارة مجلس انتخاب اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حاحا على فتحى احمد -  40

 21007   برقم    20190311

 ، والصالحيات التشكيل بنفس ادارة مجلس انتخاب اعادة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد حسن المنعم عبد محمد -  41

 21007   برقم    20190311:  تاريخ

 ، والصالحيات التشكيل بنفس ادارة مجلس انتخاب اعادة  منتدب عضو  مساهمة شركة  ابراهيم على محمود مبارك احمد -  42

 21007   برقم    20190311:  تاريخ

   برقم    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  43

27385 

   برقم    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  44

27385 

   برقم    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  45

27385 

    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  46

 27385   برقم

    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  47

 27385   برقم

    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  48

 27385   برقم

    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  49

 27385   برقم



 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

    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  50

 27385   برقم

    20190311:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  51

 27385   برقم

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  52

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  53

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  54

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  55

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  56

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  57

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  58

 27385   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه

 عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  59

 27385   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه

 عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  60

 27385   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  61

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  62

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد غريب -  63

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  قمرزو ابراهيم محمد العربى -  64

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  65

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 ، الشركه عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق ابراهيم محمد العربى -  66

 27385   برقم    20190311:  تاريخ

 عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  67

 27385   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه



 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

 عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  68

 27385   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه

 عن منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرزوق السيد ابراهيم محمد هانى -  69

 27385   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه

 32343   برقم    20190311:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عاشور محمد  عزت  محمد -  70
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 35497   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى احمد رشدى حسن احمد -  329

 35497   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى احمد رشدى حسن احمد -  330

 35497   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى احمد رشدى حسن احمد -  331

 35497   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى احمد رشدى حسن احمد -  332

   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على  احمد  رشدى  حسن -  333

35497 

   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى على  احمد  رشدى  حسن -  334

35497 

   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى على  احمد  رشدى  حسن -  335

35497 

   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على  احمد  رشدى  حسن -  336

35497 

   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى على  احمد  رشدى  حسن -  337

35497 

   برقم    20190326:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البربرى على  احمد  رشدى  حسن -  338

35497 

 من اعتبارا بورفؤاد لفرع ا ومدير عام مدير نائب تعيينه  فرع مدير  مساهمة شركة  محمود احمد توفيق هشام -  339

 13993   برقم    20190327:  تاريخ ، 2019/2/20

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190305:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته الرحمن عبد السيد فتحى محمد -  1

57418 

   برقم    20190305:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الرحمن عبد السيد فتحى محمد -  2

57418 

   برقم    20190305:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكة سالمان الدردير سالمان مصطفى -  3

57418 

 21948   برقم    20190305:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها فوزى احمد صفية -  4

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  عثمان محمود عثمان خلفاء وشركاه فوزى احمد صفية شركة -  5

 21948   برقم    20190305



 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

   برقم    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه غطاس هللا جاد عبيد راتب -  6

19721 

 19721   برقم    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عبيد راتب شركة -  7

 19721   برقم    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  عبيد  راتب و  جرجس -  8

   برقم    20190306:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه غطاس هللا جاد عبيد راتب -  9

19721 

 19721   برقم    20190306:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عبيد راتب شركة -  10

 19721   برقم    20190306:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  عبيد  راتب و  جرجس -  11

 عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  طه على الحسينى محمد صالح روفان وشريكته طه على الحسينى محمد صالح احمد -  12

 34702   برقم    20190317:  تاريخ ، بسيطة توصية

    20190317:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  التجاره و للمالحه طه الحسينى صالح وكاله -  13

 34702   برقم

 عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الجمركى التخليص  و االستيراد و الزراعيه الحاصالت  لتصدير   شركاه و  جالب -  14

 31556   برقم    20190324:  تاريخ ، بسيطة توصية

   برقم    20190324:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  15

45137 

   برقم    20190324:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  16

45137 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الوهاب عبد مدمح الوهاب عبد الوهاب عبد -  17

 30959   برقم    20190324

   برقم    20190324:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الوهاب عبد محمد احمد -  18

30959 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الوهاب عبد محمد الوهاب عبد الوهاب عبد -  19

 30959   برقم    20190324

   برقم    20190324:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الوهاب عبد محمد احمد -  20

30959 

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  والتوزيع والتجارة لالستيراد افندى ايمن شركة - وشريكته شاهين العجمى خضير ابو ايمن -  21

 57999   برقم    20190325:  تاريخ ، تضامن شركة عنه

   برقم    20190325:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحديدى صالح السعبد حازم -  22

34363 

 34363   برقم    20190325:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  طةبسي توصية  وشركاه احمد صالح السعيد -  23

   برقم    20190325:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحديدي صالح السعيد هشام -  24

34363 

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  والتوزيع والتجارة لالستيراد افندى ايمن شركة - وشريكته شاهين العجمى خضير ابو ايمن -  25

 57998   برقم    20190325:  تاريخ ، تضامن شركة عنه



 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

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه قناوي سليمان جالل شركه -  26

36811 

 36811   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سليمان جالل شركة -  27

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه داود هللا عبد مختار فهمي محمد -  28

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  هللا عبد مختار  فهمى  و هللا  عبد مختار -  29

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه  و   داود  هللا عبد مختار فهمى -  30

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته هللا عبد مختار فهمى -  31

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه هللا عبد مختار فهمى -  32

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه داود هللا عبد مختار فهمي محمد -  33

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  هللا عبد مختار  فهمى  و هللا  عبد مختار -  34

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه  و   داود  هللا عبد مختار فهمى -  35

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته هللا عبد مختار فهمى -  36

20898 

   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه هللا عبد مختار فهمى -  37

20898 

    20190331:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكهم و الكيال علي السيد كريم و وائل -  38

 39000   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 23179   برقم    20190303:  تاريخ ، 1719  2024/1/24 حتى سارى 2019/1/25-ج  حسنين الحليم عبد محمد -  1

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1717  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/29-ج  يوسف ابو السيد محمود منير احمد -  2

57209 

 55231   برقم    20190303:  تاريخ ، 1710  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  حجازى محمد رافت عالء -  3

 52242   برقم    20190303:  تاريخ ، 1653  2023/1/8 حتى سارى 2018/1/9-ج  خليل محمد احمد منى -  4

 29346   برقم    20190303:  تاريخ ، 1722  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  قوطه التابعى -  5

   رقمب    20190303:  تاريخ ، 1742  2023/3/18 حتى سارى 2018/3/19-ج  السويركى حماده محمود بدر تامر -  6

53081 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1750  2023/12/24 حتى سارى 2018/12/25-ج  المولي جاد محمد حسن احمد -  7

42085 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1702  2022/10/20 حتى سارى 2017/10/21-ج  حسين محمدنور حسين عبير -  8

49844 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1716  2023/5/28 حتى سارى 2018/5/29-ج  مزروع فروج عبده عوض صابرين -  9

57191 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1744  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  الغزاوى السيد محمد محمد محمود -  10

56466 

   برقم    20190303:  ختاري ، 14714  2022/9/30 حتى سارى 2017/10/1-ج  كرات ابو مصطفى حامد عبير -  11

49581 

 57114   برقم    20190303:  تاريخ ، 1752  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/28-ج  موسى عالم السيد خالد -  12

 22257   برقم    20190303:  تاريخ ، 1751  2022/7/13 حتى سارى 2017/7/14-ج  الدسوقى محمد عاطف -  13

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1734  2023/4/22 سارى 2018/4/23-ج  الزيات على احمد توفيق على هند -  14

54249 

 53817   برقم    20190303:  تاريخ ، 1728  2023/4/21  حتى سارى 2018/4/22-ج  تادرس الياس نجيب سهام -  15

 53084   برقم    20190303:  تاريخ ، 1741  2023/3/18 حتى سارى 2018/3/19-ج  بهلول محمد محمود اسامه -  16

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1731  2023/9/10 حتى سارى 2018/9/11-ج  ربه عبد جبرائيل شاكر مجدي -  17

41719 

 50811   برقم    20190303:  تاريخ ، 1718  2022/11/30 حتى سارى 2017/12/1-ج  عالم السيد محمد ساره -  18

 30195   برقم    20190303:  تاريخ ، 1733/  2024/2/18 حتى سارى 2019/2/19-ج  جعفر محمود طه سميه -  19

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1748  2023/3/22 حتى سارى 2018/3/23-ج  ابراهيم الشربينى ابراهيم راويه -  20

53110 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1707  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  السيد الباسط عبد فراج والء -  21

56003 

 55639   برقم    20190303:  تاريخ ، 1745  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  جريوه جمعه محمد جمعه -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1706  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  هللا عبد محمود يوسف حسنى فاطمه -  23

54350 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1746  2023/4/16 حتى سارى2018/4/17-ج  االتربى محمد االتربى نسرين -  24

53514 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1749  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  الطحان عطيه محمد محمد شوقى -  25

54866 

 52646   برقم    20190303:  تاريخ ، 1711  2023/2/2 حتى سارى 2018/2/3-ج  الحليم عبد محمد وداد -  26

 29685   برقم    20190303:  تاريخ ، 1735  2023/8/31 حتى سارى 2018/9/1-ج  زلقط  محمد  محمود  بثينه -  27

 29829   برقم    20190303:  تاريخ ، 1724  2023/10/16 حتى سارى 2018/10/17-ج  البربرى على -  28

 55384   برقم    20190303:  تاريخ ، 1747  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  محمد النبى عبد على سعاد -  29

 40566   برقم    20190303:  تاريخ ، 1721  2007/11/22-ج  البنا عبده عوض سامى -  30

 40566   برقم    20190303:  تاريخ ، 1754  2012/11/21-ج  البنا عبده عوض سامى -  31

 40566   برقم    20190303:  تاريخ ، 1755  2022/11/19 حتى سارى 2017/11/20-ج  البنا عبده وضع سامى -  32

 40237   برقم    20190303:  تاريخ ، 1720  2022/9/7 حتى سارى  2017/9/8-ج  سليم المرسى محمد محمد -  33

:  تاريخ ، 1738  2023/7/2 حتى سارى 2018/7/3-ج  الرحيم عبد على محمد الرحمن عبد محمد السادات -  34

 25898   برقم    20190303

    20190303:  تاريخ ، 1738  2023/7/2 حتى سارى 2018/7/3-ج  الرحمن عبد على الرحمن عبد محمد السادات -  35

 25898   برقم

 52312   برقم    20190303:  تاريخ ، 1725  2023/1/12 حتى سارى 2018/1/13-ج  حموده عوف فؤاد فؤاد -  36

 56777   برقم    20190303:  تاريخ ، 1730  2023/5/19 حتى سارى 2018/5/20-ج  الغنام خطاب خطاب محمد -  37

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1739  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  الرحمن عبد السيد محمود محمد -  38

55026 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1708  2022/11/10 حتى سارى 2017/12/11-ج  رضوان احمد محمد انتصار -  39

51149 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1740  2022/12/1 حتى سارى 2017/12/2-ج  الحميد عبد محمد محمود نجاه -  40

50839 

   برقم    20190303:  ريختا ، 1729  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  صفا حسنين الصديق الصديق محمد -  41

56098 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1700  2022/11/4 حتى سارى  2017/11/5-ج  خيامى اسماعيل حسنى رويدا -  42

50133 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1737  2022/11/12 حتى سارى 2017/11/13-ج  مرسى  عالم  السيد  محمد -  43

34548 



 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

   برقم    20190303:  تاريخ ، 1737  2022/11/12 حتى سارى 2017/11/13-ج  موسى  عالم  السيد  محمد -  44

34548 

 54549   برقم    20190303:  تاريخ ، 1641  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الفراش على حسن وداد -  45
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   برقم    20190306:  تاريخ ، 1838  2024/4/20 جتى سارى 2019/4/21-ج  بدوى محمد مصطفى ابراهيم -  159

53768 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1881  2023/4/16 حتى سارى 2018/4/17-ج  جالنع موسى السيد محمد -  160

53538 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1844  2022/11/11 حتى سارى 2017/11/12-ج  الجيزى ابراهيم حلمى حلمى -  161

50307 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1849  2023/4/20 حتى سارى 2018/4/21-ج  على محمد شحاته حسن الحسينى -  162

53739 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1808  2020/5/24 حتى سارى 2015/5/26-ج  عثمان محمد محمود محمد -  163

44448 

    20190306:  تاريخ ، 1788  2022/12/30 حتى سارى 2017/12/31-ج  الرازق عبد محمد المنعم عبد السيد -  164

 51994   برقم

    20190306:  تاريخ ، 1788  2022/12/30 حتى سارى 2017/12/31-ج  الرازق عبد محمد المنعم عبد السيد -  165

 51994   برقم

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1831  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  معاطى محمد فوزى اسماء -  166

56093 

 52456   برقم    20190306:  تاريخ ، 1798  2023/1/18 حتى سارى 2018/1/19-ج  فرج خليل محمد نوال -  167

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1822  2023/12/27 حتى سارى 2022/12/28-ج  عالم محمد الدين نصر حسن -  168

51872 

 18273   برقم    20190306:  تاريخ ، 1879  2020/8/11 حتى سارى 2015/8/12-ج  حسين احمد محمد -  169

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1824  2022/12/2 حتى سارى 2017/12/3-ج  شتيوى محمد فوزى ابراهيم -  170

50875 
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 56030   برقم    20190306:  تاريخ ، 1786  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  اقالديوس ذكى مالك مينا -  171

    20190306:  تاريخ ، 1764  2022/11/9حتى سارى 2017/11/10-ج  جربوع الحميد عبد محمد السيد محمد -  172

 50238   برقم

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1792  2022/11/16 حتى سارى 2017/11/17-ج  احمد مصطفى فؤاد والء -  173

50357 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1820  2022/12/1 حتى سارع 2017/12/2-ج  الكريم جاد معزوز ميخائيل حنان -  174

50847 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1826  2024/1/14 حتى سارى 2019/1/15-ج  السمكرى السيد محمد  عوض -  175

30122 

    20190306:  تاريخ ، 1802  2023/1/21 حتى سارى 2018/1/22-ج  مورو الجليل عبد محمود محمود اسراء -  176

 52566   برقم

 35982   برقم    20190306:  تاريخ ، 1816  2024/3/1 حتى سارى 2019/3/1-ج  عبدالعال محمد احمد -  177

 53055   برقم    20190306:  تاريخ ، 1787  2023/3/15 حتى سارى 2018/3/16-ج  محمد ريان شعبان بدرى -  178

    20190306:  تاريخ ، 1782  2023/12/22 حتى سارى 2018/12/23-ج  منتصر  االمير  نصر  محمود محمد -  179

 20055   برقم

    20190306:  تاريخ ، 1782  2023/12/22 حتى سارى 2018/12/23-ج  منتصر  االمير  نصر  محمود محمد -  180

 20055   برقم

 20055   برقم    20190306:  تاريخ ، 1782  2023/12/22 حتى سارى 2018/12/23-ج  منتصر  نصر  محمد -  181

 55661   برقم    20190306:  تاريخ ، 1841  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  خضر شعبان شعبان طة -  182

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1837  2023/12/15 حتى سارى 2018/12/16-ج  علي حسن علي الغني عبد -  183

42056 

:  تاريخ ، 1790  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  حجازى السعيد الدين نصر نصر الرحمن عبد -  184

 56096   برقم    20190306

 19594   برقم    20190306:  تاريخ ، 1868  2023/3/26 حتى سارى 2018/3/27-ج  البدرى محمود  احمد -  185

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1799  2024/1/15 حتى سارى 2019/1/16-ج  الترابيلى عوض محمد فتحى -  186

30125 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1833  2023/2/2 حتى سارى 2018/2/3-ج  المصرى عوض سعد عبده نهى -  187

52669 

 52731   برقم    20190306:  تاريخ ، 1834  2023/2/4 حتى سارى 2018/2/5-ج  عبده محمد السيد محمد -  188

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1804  2023/12/19 حتى سارى 2018/12/20-ج  قوطه المنعم  عبد  محمد   فوزى -  189

20056 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1891  2023/2/16 حتى سارى   2018/2/17-ج  بدر محمد عوض عوض العربى -  190

52946 

 54981   برقم    20190307:  تاريخ ، 1864  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  ابراهيم سيد سيد رجاء -  191
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   برقم    20190307:  تاريخ ، 1861  2022/12/29 حتى سارى 2017/12/30-ج  فتيت ابراهيم محمد جيهان -  192

51934 

 54101   برقم    20190307:  تاريخ ، 1856  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  حاحا على فتحى منى -  193

 56844   برقم    20190307:  تاريخ ، 1851  2023/5/21 حتى سارى 2018/5/22-ج  عبده محمد الخضر امل -  194

 47432   برقم    20190307:  تاريخ ، 1893  2011/11/26-ج  محمود محمد انور سامي -  195

 47432   برقم    20190307:  تاريخ ، 1894  2016/11/25-ج  محمود محمد انور سامي -  196

 41995   برقم    20190307:  تاريخ ، 1885  2023/12/1 حتى سارى 2018/12/2-ج  حسن سالم يوسف هانم -  197

    20190307:  تاريخ ، 1865  2023/4/20 حتى سارى 2018/4/21-ج  الريس حسيب محمد فوزى رضا رانيا -  198

 53836   برقم

 49873   برقم    20190307:  تاريخ ، 1853  2022/10/21 حتى سارى 2017/10/22-ج  جابر محمد جابر رشا -  199

    20190307:  تاريخ ، 1891  2023/5/31 حتى سارى 2018/6/1-ج  الشربتلى الوهاب عبد صابر عزت محمد -  200

 57291   برقم

 35969   برقم    20190307:  تاريخ ، 1873  2024/2/27 حتى سارى 2019/2/28-ج  العالوى ماهر اكرم هناء -  201

    20190307:  تاريخ ، 1850  2022/8/31 حتى سارى 2017/9/1-ج  الشريدى صالح الباسط عبد محمد فاطمة -  202

 48891   برقم

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1892  2022/11/10 حتى سارى2017/11/11-ج  العال عبد خليل زكى السيد -  203

50271 

    20190307:  تاريخ ، 1886  2023/4/13 حتى  سارى 2018/4/14-ج  محمد السيد الظاهر عبد ابراهيم المنعم عبد -  204

 53385   برقم

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1860  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  على مصطفى محمد جمال رضا -  205

54159 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1862  2023/6/23 حتى سارى 2018/6/24-ج  ونىالبرام مصطفى محمد مصطفى -  206

25888 

 52833   برقم    20190307:  تاريخ ، 1887  2023/2/9 حتى سارى 2018/2/10-ج  محمد على اسلمان زينب -  207

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1875  2022/12/26 حتى سارى 2017/12/27-ج  حواس احمد يوسف يوسف -  208

25614 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1791  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  المناخلى نصر محمد فهيم محمد غاده -  209

56180 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1866  2022/9/22 حتى سارى 9/23//2017-ج  محمد حسنين ابراهيم رضا -  210

49329 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1888  2023/4/21 حتى سارى  2018/4/22-ج  عيسوى محمود ياسين اسماعيل نهله -  211

53888 

 56814   برقم    20190307:  تاريخ ، 1876  2023/5/20 حتى سارى 2018/5/21-ج  شلبى على انور منال -  212
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   برقم    20190307:  تاريخ ، 1858  2022/10/22 حتى سارى 2017/10/23-ج  محمدمحمدابراهيم احمد -  213

49977 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1910  2023/9/25 حتى سارى 2018/9/26-ج  السوقى  الرازق عبد  على محمد -  214

29763 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1948  2023/5/21 حتى سارى2018/5/22-ج  حسن الرازق عبد محمد سمير محمد -  215

56898 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1933  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  الكريم عبد احمد سعد حنان -  216

56115 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1909  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  الزناتى محمود محمود رندا -  217

55956 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1950  2023/5/25 حتى سارى 2018/5/26-ج  فضالى احمد عبده الفتاح عبد اسالم -  218

56988 

 57275   برقم    20190310:  تاريخ ، 1935  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/29-ج  توفيق كمال سمير محمود -  219

 46378   رقمب    20190310:  تاريخ ، 1883  2011/6/6-ج  محمد محفوظ محمود محمد -  220

 46378   برقم    20190310:  تاريخ ، 1919  2021/6/4 حتى سارى 2016/6/5-ج  محمد محفوظ محمود محمد -  221

 56704   برقم    20190310:  تاريخ ، 1921  2023/5/18 حتى سارى 2018/5/19-ج  جعفر محمد كمال بثينه -  222

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1924  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  عسكر مصطفى راتب غانم فوزى -  223

56633 

 35871   برقم    20190310:  تاريخ ، 1952  2024/1/27 حتى سارى 2019/1/28-ج  رحيم حسن محمد طارق -  224

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1939  2023/4/20 حتى سارى 2018/4/21-ج  شلبايه ابراهيم عدلى ابراهيم -  225

53667 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1914  2023/8/6 حتى سارى 2018/8/7-ج  الطويل ابراهيم مصطفى عزت -  226

35332 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1937  2023/4/7 حتى سارى 2018/4/8-ج  جميعه ابو حسين على على احمد -  227

53307 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1972  2023/7/26 حتى سارى 2018/7/27-ج  داود الحليم عبد محمد هدى -  228

54833 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1906  2023/8/3 حتى سارى 2018/8/4-ج  بخيت المنعم عبد الدين سعد اشرف -  229

41540 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1907  2023/1/12 حتى سارى 2018/1/13-ج  المرسي محمد مرسي محمد -  230

40705 

 35170   برقم    20190310:  تاريخ ، 1928  2023/6/13 حتى سارى 2018/6/14-ج  مكاوى عبدالرحيم رضا -  231

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1942  2022/12/9 حتى سارى 2017/12/10-ج  براية محمد يوسف زينب -  232

51092 
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 55559   برقم    20190310:  تاريخ ، 1898  2023/5/5 حتى سارى 2018/5/6-ج  رحيم حسن فاروق حسن -  233

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1917  2024/3/12 حتى سارى 2019/3/13-ج  محمد فرج الفتاح عبد نفيسه -  234

36017 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1941  2023/2/10 حتى سارى 2018/2/11-ج  الصنعى السادات محمد محمد -  235

52878 

 31397   برقم    20190310:  تاريخ ، 1905  2020/5/28 حتى سارى 2015/5/29-ج  اللوته محمد  محمد بديعه -  236

 29557   برقم    20190310:  تاريخ ، 1911  2023/7/23 حتى سارى 2018/7/24-ج  الزناتى الدين عز سحر -  237

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1911  2023/7/23 حتى سارى 2018/7/24-ج  محمد زناتى الدين عز سحر -  238

29557 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1913  2023/5/28 حتى سارى 2018/5/29-ج  اسماعيل عباس انسى اميره -  239

57238 

 55655   برقم    20190310:  تاريخ ، 1923  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  محمد سليمان محمد عبير -  240

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1908  2023/8/5 حتى سارى 2018/8/6-ج  الغزل   الغيط ابو محمد قدريه -  241

35329 

    20190310:  تاريخ ، 1901  2022/11/20 حتى سارى 2017/11/21-ج  شطا احمد محمود نجيب محمد عبده -  242

 50517   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1946  2023/5/20 حتى سارى 2018/5/21-ج  فرهود محمد احمد ابراهيم منى -  243

56833 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1912  2020/2/14 حتى سارى 2015/2/15-ج  شهاب   عبده محمد  ابراهيم -  244

23926 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1915  2022/8/28 حتى سارى 2017/8/29-ج  الدنوناحمد احمد الدين عصام نسرين -  245

48873 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1944  2022/8/14 حتى سارى 2017/8/15-ج  الرجال ابو عبده محمد ياسر -  246

48630 

    20190310:  تاريخ ، 1929  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  غنيم  اسماعيل كمال   مصطفى  محمد -  247

 26259   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1951  2024/10/5 حتى سارى 2019/10/6-ج  النواصره  السيد محمد احمد -  248

30722 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1927  2022/12/7 حتى سارى 2017/12/8-ج  جزر على عبده ابراهيم محمد -  249

51003 

 54716   برقم    20190310:  تاريخ ، 1925  2023/4/26 حتى سارى 2018/4/27-ج  جبر السيد وصفى عادل -  250

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1945  2022/12/30 حتى سارى 2017/12/31-ج  احمد العال عبد محمد عبده سمر -  251

51999 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1947  2023/12/29 حتى سارى 2018/12/30-ج  خرشوم على العربى السيد -  252

30077 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 54817   برقم    20190311:  تاريخ ، 1977  2023/4/23 حتى سارى 2018/4/28-ج  يوسف العزيز عبد ثناء -  253

   برقم    20190311:  تاريخ ، 2074  2023/4/21 حتى  سارى 2018/4/22-ج  فرج محمد عبده حسن محمد -  254

53829 

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1968  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  حسين هللا عبد عوض فوزيه -  255

56253 

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1966  2020/1/2 حتى سارى 2015/1/3-ج  زناتي اسماعيل مصطفي حنان -  256

43763 

 57134   برقم    20190311:  تاريخ ، 1964  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/28-ج  سعيد محمد حسن رشاد -  257

 52864   برقم    20190311:  تاريخ ، 1969  2023/2/10 حتى سارى 2018/2/11-ج  صالح عفيفى احمد منى -  258

   برقم    20190311:  تاريخ ، 2000  2023/11/16 حتى سارى 2018/11/17-ج  محمد عبدالباسط الوفا ابو وائل -  259

41989 

 54030   برقم    20190311:  تاريخ ، 1987  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  على محمد فكرى فكرية -  260

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1858  2023/10/23 حتى سارى 2018/10/24-ج  الفحله محمد محمد  نشوى -  261

35587 

 56060   برقم    20190311:  تاريخ ، 1956  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  خير محمد حسنى محسن -  262

 56670   برقم    20190311:  تاريخ ، 1982  2023/5/18 حتى سارى 2018/5/19-ج  سالم عبده محمد ناديه -  263

 34383   برقم    20190311:  تاريخ ، 3351  2022/9/26 حتى سارى 2017/9/27-ج  االغا  على عثمان صالح -  264

 30231   برقم    20190311:  تاريخ ، 1979  2024/3/2 حتى سارى 2019/3/3-ج  جعفر الحليم عبد السعيد -  265

 48899   برقم    20190311:  تاريخ ، 1963  2022/8/31 حتى سارى 2017/9/1-ج  عالم مصطفى مرسى ثناء -  266

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1994  2022/10/16 حتى سارى 2017/10/17-ج  الخضيرى محمد السالم عبد سعد -  267

49765 

 48900   برقم    20190311:  تاريخ ، 1962  2022/8/31 حتى سارى 2017/9/1-ج  عالم مصطفى مرسى امل -  268

 55393   برقم    20190311:  تاريخ ، 2006  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  السيد عطا العال عبد اعتماد -  269

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1988  2022/12/22 حتى سارى 2017/12/23-ج  جزر على عبده ابراهيم سعد -  270
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   برقم    20190311:  تاريخ ، 1957  2023/8/25 حتى سارى 2018/8/26-ج  بشير يوسف العال عبد محمد -  274

41648 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1965  2022/11/20 حتى سارى 2017/11/21-ج  البغدادى السيد السيد رامى -  275
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 55842   برقم    20190311:  تاريخ ، 1989  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  الشربينى حامد جاد السيد -  276

   برقم    20190311:  تاريخ ، 2009  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  على حسين على سمير محسن -  277

55656 

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1990  2022/8/11 حتى سارى  2017/8/12-ج  فهمي الملك عبد فهمي محمد -  278
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   برقم    20190311:  تاريخ ، 2007  2023/3/16 حتى سارى 2018/3/17-ج  الشيخ احمد   دسوقى الرحمن  عبد -  279
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   برقم    20190311:  تاريخ ، 1970  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  اسماعيل سعيد الغنى عبد سنيه -  280
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 52746   برقم    20190311:  تاريخ ، 1986  2023/2/4 حتى سارى 2018/2/5-ج  على محمد فكرى سونيا -  281

   برقم    20190311:  تاريخ ، 2031  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الشريف الملك عبد صفاء محمد -  282
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   برقم    20190311:  تاريخ ، 2002  2023/5/26 حتى سارى 2018/5/27-ج  ابراهيم ادريس حسن احالم -  283
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   برقم    20190311:  تاريخ ، 2003  2023/1/21 حتى سارى 2018/1/22-ج  دراهم عبده مصطفى اسامه -  284
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   برقم    20190311:  تاريخ ، 2005  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  العتبانى السيد مرسى محمد صابرين -  285

53918 

   برقم    20190311:  تاريخ ، 2007  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  حسين احمد احمد احمد ريحاب -  286
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55221 

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2022  2023/3/11 حتى سارى 2018/3/12-ج  العويلي عوض الدين صالح احمد -  296
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   برقم    20190312:  تاريخ ، 2038  2024/1/27 حتى سارى 2019/1/28-ج  شاهين ابراهيم شفيق محمد -  297

42209 

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2015  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  المرسى المليجى نسيم خالد -  298

55895 

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2037  2022/12/21 حتى سارى 2017/12/22-ج  صالح على على محمود ايمان -  299
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 37322   برقم    20190312:  ختاري ، 2021  2020/5/1 حتى سارى 2015/5/2-ج  التوار  ابراهيم محمد هانم -  300

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2018  2022/10/22 حتى سارى 2017/10/23-ج  حمزه محمد احمد ابراهيم والء -  301
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   برقم    20190312:  تاريخ ، 2044  2023/12/25 حتى سارى 2018/12/26-ج  الخياط  مصطفى  حسن  حسنى -  304
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   برقم    20190312:  ختاري ، 2035  2023/5/20 حتى سارى 2018/5/21-ج  حميد الضاوى السيد جيهان -  305
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 54675   برقم    20190312:  تاريخ ، 2039  2023/4/26 حتى سارى 2018/4/27-ج  نور محمد محمود زينات -  307
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 55319   برقم    20190312:  تاريخ ، 2128  2024/5/3 حتى سارى 2019/5/4-ج  نويصر محمد فطين نسرين -  312

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2017  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  خليفه احمد الكريم عبد رجب هللا هبه -  313
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 41570   برقم    20190312:  تاريخ ، 2070  2023/8/10 حتى سارى 2018/8/11-ج  نحله محمد زكي ايمن -  317
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   برقم    20190312:  تاريخ ، 2034  2023/4/17 حتى سارى 2018/4/18-ج  المصرى  الفتاح  عبد فاروق -  319
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   برقم    20190312:  تاريخ ، 2020  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  محمد الحليم عبد السيد محسن -  320
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   برقم    20190312:  تاريخ ، 2028  2022/10/21 حتى سارى 2017/10/22-ج  فياض السيد محمد محمد كريم -  321
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   برقم    20190313:  تاريخ ، 2082  2023/5/26 حتى سارى2018/5/27-ج  فويله محمد المعاطى ابو سهير -  323
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 55720   برقم    20190313:  تاريخ ، 2061  2023/5/6 حتى سارى 20180/5/7-ج  عنتر محمود محمود احمد -  324
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   برقم    20190313:  تاريخ ، 2096  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  شرابى احمد محمد نجيب محمد -  327
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 54513   برقم    20190313:  تاريخ ، 2066  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  سعد محمد محمد حنان -  328
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 25803   برقم    20190313:  تاريخ ، 2057  2023/3/28 حتى سارى 2018/3/29-ح  القلينى طه احمد احمد -  339
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   برقم    20190313:  تاريخ ، 2080  2023/11/24 حتى سارى 2018/11/25-ج  جريوه  عوض فهمى فهمى -  342
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 20179   برقم    20190313:  تاريخ ، 2078  2024/3/3 حتى سارى 2019/3/4-ج  القشطى    اسماعيل  حسنى -  343
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 52097   برقم    20190313:  تاريخ ، 2095  2023/1/4 حتى سارى 2018/1/5-ج  الغزاوى حسن فهمى حسن -  349
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54643 

   برقم    20190314:  تاريخ ، 2134  2024/3/12 حتى سارى 2019/3/13-ج  البدويهى محمد عبدالفتاح هللا هبه -  364
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    20190314:  تاريخ ، 2143  2022/11/12 حتى سارى 2017/11/13-ج  مصطفى محمد فرغلى صابر محمد -  365

 50344   برقم
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   برقم    20190314:  تاريخ ، 2125  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الخضرى محمد احمد محمد احمد -  373

54367 
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   برقم    20190317:  تاريخ ، 2193  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  متولى مرسى المجيد عبد رشا -  379

55390 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2171  2023/1/4 حتى سارى 2018/1/5-ج  القادر عبد عباس صابر نجيب محمد -  380

52109 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2190  2023/1/11 حتى سارى 2018/1/12-ج  المر محمود محمود الحسينى شيماء -  381

52298 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2174  2027/5/7 حتى سارى 2019/5/8-ج  العابدين زين محمد كمال عصام -  382

55804 

   مبرق    20190317:  تاريخ ، 2156  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  عوض عبدة محمود محمد احمد -  383

55907 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2181  2023/1/6 حتى سارى 2018/1/7-ج  احمد محمد حسبو احمد سامح -  384

52160 

 52698   برقم    20190317:  تاريخ ، 2184  2023/2/3 حتى سارى 2018/2/4-ج  االنور على كمال محمود -  385

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2176  2022/11/6 حتى سالرى 2017/11/7-ج  معوض التونى حسين على سماح -  386

50212 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2166  2022/11/6 حتى سارى 2017/11/7-ج  الزلوعى محمود محمد يوسف محمد -  387

50206 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2195  2023/12/14 حتى سارى2018/12/15-ج  الشعراوي عباس ابراهيم عباس -  388

42044 

    20190317:  تاريخ ، 2175  12/1//2022 حتى سارى 2017/12/2-ج  همام الرحيم عبد محمد يوسف اسماء -  389

 51197   برقم

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2206  2022/12/7 حتى سارى 2017/12/8-ج  الكريم محمودجاد محمد رشا -  390

51025 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2212  2022/10/29  حتى سارى 2017/10/30-ج  سليمان السيد مسعد محمد -  391

50044 

 56999   برقم    20190317:  تاريخ ، 2204  2023/5/25 حتى سارى 2018/5/26-ج  الغزالى انور سمير محمد -  392

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2203  2022/12/22 حتى رىسا  2017/12/23-ج  بدير مرسى ابراهيم وفاء -  393

51589 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2173  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  سليمان احمد توفيق ماهر جيالن -  394

56527 

 54445   برقم    20190317:  تاريخ ، 2169  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الغمرى محمد نصر نصر -  395
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 41998   برقم    20190317:  تاريخ ، 2196  2023/12/3 حتى سارى 2018/12/4-ج  فضالي عبده احمد ممدوح -  396

 41348   برقم    20190317:  تاريخ ، 2219  2023/6/16 حتى سارى 2018/6/17-ج  محمد حسن محسن سامح -  397

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2183  2023/4/26 حتى سارى 2018/4/27-ج  الباساوى جعفر محمد محمد -  398

54667 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2198  2023/4/23 حتى سارى 2018/4/23-ج  اسماعيل عباس اسماعيل هاله -  399

54467 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2186/  2022/4/14 حتى سارى 2017/4/15-ج  البالسي احمد احمد السيد محمد -  400

39702 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2192  2023/2/12 حتى سارى 2018/2/13-ج  محمود العاطى عبد محمد محمد -  401

52903 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 2187  2020/4/19 حتى سارى 2015/4/20-ج  سكريه محمد عبدالرحمن عادل -  402

37280 

 40962   برقم    20190317:  تاريخ ، 2185  2023/3/4 حتى سارى 2018/3/5-ج  جسطن خليل محمد ابراهيم -  403

 50660   برقم    20190317:  تاريخ ، 2191  2022/11/25 حتى سارى 2017/11/26-ج  حماد احمد احمد محمد -  404

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2243  2023/11/2 حتى ساربى 2018/11/3-ج  البطوط محمد السيد شيماء -  405

41919 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2218  2024/2/18 حتى سارى 2019/2/19-ج  الجوهري السيد متولي السيد -  406

42292 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2264  2023/12/22 حتى سارى 2018/12/23-ج  ربيع على احمد رحاب -  407

42083 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2251  2023/5/26 حتى سارى 2018/5/27-ج  الرحمن عبد احمد حسن السيده -  408

57080 

 35913   برقم    20190318:  تاريخ ، 2247  2024/2/11 حتى سارى 2019/2/12-ج  جلهوم  حسن محمد السيد -  409

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2187  2022/12/11 حتى سارى 2017/12/12-ج  عويس على خالد محمد ساره -  410

51213 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2264  2023/12/22 حتى سارى 2018/12/23-ج  ربيع علي محمد رحاب -  411

42083 

   برقم    20190318 : تاريخ ، 2239  2023/4/15 حتى سارى 2018/4/16-ج  الفول العيوطى محمد ينب زينب -  412

53428 

 33931   برقم    20190318:  تاريخ ، 2250  2022/5/30 حتى سارى 2017/5/31-ج  محمد العزيز عبد السيد -  413

 42290   برقم    20190318:  تاريخ ، 2285  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  فريد محمد ابراهيم محمد -  414

 53218   برقم    20190318:  تاريخ ، 2233  2023 3/29 حتى سارى 2018/3/30-ج  جمعه محمد جمعه فاطمه -  415

 56195   برقم    20190318:  تاريخ ، 2255  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  حسين محمد توفيق عادل -  416
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   برقم    20190318:  تاريخ ، 2228  2023/2/8 حتى سارى 2018/2/9-ج  عبوده اسماعيل الغنايمى اسماعيل امانى -  417

52808 

 55899   برقم    20190318:  تاريخ ، 2216  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  السيد على كمال على -  418

 29876   برقم    20190318:  تاريخ ، 2005  2023/10/27 حتى سارى 2018/10/28-ج  القفاص ابوبكر -  419

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2234  2022/12/31 حتى سارى 2018/1/1-ج  على حافظ الحميد عبد ليلى -  420

52027 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2272  2022/12/2 حتى سارى 2017/12/3-ج  ميخائيل حليم عزت اشرف -  421

50895 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2230  2023/5/28 حتى سارى 2018/5/29-ج  جبريل السعيد حسين فوزى مروه -  422

57279 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2259  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  الفار سالمه يوسف صبرى تامر -  423

56470 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2259  2023/5/14 حتى سارى 2018/5/15-ج  الفار سالم يوسف صبرى تامر -  424

56470 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2245  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  الزهار السيد الرحمن عبد دينا -  425

55114 

 53958   برقم    20190318:  تاريخ ، 2260  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  الدالى محمد السعيد محمد -  426

 35886   برقم    20190318:  تاريخ ، 2217  2024/2/2 حتى سارى 2019/2/3-ج  ابوزيد اسماعيل محمد رضا -  427

 52676   برقم    20190318:  تاريخ ، 2220  2023/2/2 حتى سارى 2018/2/3-ج  حسن حجاج احمد منال -  428

 42021   برقم    20190318:  تاريخ ، 2207  2022/12/6 حتى سارى 2018/12/7-ج  العزب احمد محمد محمد -  429

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2225  2023/7/9 حتى سارى 2018/7/10-ج  ربه عبد محمد احمد محمد السيد احمد -  430

41436 

 53041   برقم    20190318:  تاريخ ، 2238  2023/3/11 حتى سارى 2018/3/12-ج  على العزبى احمد شرين -  431

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2221  2022/10/20 حتى سارى 2017/10/21-ج  الصياد ابراهيم على حكمت -  432

49854 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2254  2022/11/6 حتى سارى 2017/11/7-ج  عطعوط السيد كامل  محمودمحمد -  433

50216 

 56099   برقم    20190318:  تاريخ ، 2241  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  عطيه محمد عطيه اسماء -  434

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2246  2023/3/18 حتى سارى 2018/3/19-ج  زيد ابو الرحيم عبد خليفة ايمان -  435

53089 

 35843   برقم    20190318:  تاريخ ، 2213  2024/1/8 حتى سارى 2019/1/9-ج  الموجى محمود سعد محمد -  436

    20190318:  تاريخ ، 2214  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  سرحان حسن العزيز عبد على محمد نجوى -  437

 54010   برقم
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   برقم    20190318:  تاريخ ، 2227  2023/6/12 حتى سارى 2018/6/13-ج  صالح مصطفى طلعت محمود -  438

35147 

 55623   برقم    20190318:  تاريخ ، 2265  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  عثمان العال عبد فواز السيد -  439

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2226  2023/10/29 حتى سارى 2018/10/30-ج  عبدالرحمن  قناوى محمد احمد -  440

35601 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2209  2022/12/29 حتى سارى 2017/12/30-ج  الرودى محمد محمد محمد السيد -  441

51911 

 53038   برقم    20190318:  تاريخ ، 2235  2023/3/10 حتى سارى 2018/3/12-ج  العزبى على العزبى احمد -  442

 35912   برقم    20190318:  تاريخ ، 2248  2024/2/11 حتى سارى 2019/2/12-ج  عبدالعال رجب وفاء -  443

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2249  2022/12/16 حتى سارى 2017/12/17-ج  العز ابو احمد صيام السيد تيسير -  444

40619 

 50273   برقم    20190318:  تاريخ ، 2232  2022/11/10 حتى سارى 2017/11/11-ج  الديب عباس على نفين -  445

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2006  2024/1/30 حتى سارى ى2019/1/31-ج  يوسف    زكى   الباسط  عبد -  446

20127 

    20190318:  تاريخ ، 2224  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  العريان حافظ رياض الحليم عبد هدير -  447

 54404   برقم

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2262  2022/7/31 حتى سارى 2017/8/1-ج  حسن الرازق عبد محمد وفاء -  448

48302 

   برقم    20190318:  تاريخ ، 2269  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  شهبو احمد الرازق عبد احمد -  449

54630 

 52723   برقم    20190319:  تاريخ ، 2291  2023/2/4 حتى سارى 2018/2/5-ج  العزيز عبد حسن السيد احمد -  450

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2299  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  الكريم عبد محمد الرحمن عبد منار -  451

54478 

 56839   برقم    20190319:  تاريخ ، 2301  2023/5/20 حتى سارى 2018/5/21-ج  همام على رمضان شيماء -  452

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2287  2022/11/3 حتى سارى 2017/11/4-ج  عيادعطيةجودةمسعود نانسى -  453

50128 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2296  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  العال عبد محمد رمضان احالم -  454

55432 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2311  2023/1/14 حتى سارى 2018/1/15-ج  الدسوقى الغنى عبد عادل ياسر -  455

52408 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2318  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  غباشى حسن احمد على يسرى -  456

54650 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2261  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  منصور الباز عمر هشام كريم -  457

55391 
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   برقم    20190319:  تاريخ ، 2276  2022/5/27 حتى سارى 2017/5/28-ج  همام الرحيم عبد محمد يوسف -  458

39872 

 57070   برقم    20190319:  تاريخ ، 2317  2023/5/26 حتى سارى 2018/5/27-ج  االطرش على السيد عبده -  459

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2276  2023/1/12 حتى سارى 2018/1/13-ج  النعيم عبد هللا عبد عيد محمد -  460

52337 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2284  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  محمود العزيز عبد سالمه نشوه -  461

56634 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2280  2022/9/25 حتى سارى 2017/9/26-ج  العطا ابو محمد محمد نصر االء -  462

49467 

 53309   برقم    20190319:  تاريخ ، 2277  2023/4/7 حتى سارى 2018/4/8-ج  الحافظ عبد احمد شحاته -  463

 34347   برقم    20190319:  تاريخ ، 2281  2022/9/14 حتى سارى 2017/9/15-ج  الرحمن عبد عبده ساميه -  464

 29996   برقم    20190319:  تاريخ ، 2278  2023/12/2 حتى سارى 2018/12/3-ج  شوريجا -  465

 29996   برقم    20190319:  تاريخ ، 2278  2023/12/2 حتى سارى 2018/12/3-ج  فاشون  ريتش -  466

 29996   برقم    20190319:  تاريخ ، 2278  2023/12/2 حتى سارى 2018/12/3-ج  بقالوة  على   اشرف -  467

 29996   برقم    20190319:  تاريخ ، 2278  2023/12/2 حتى سارى 2018/12/3-ج  جاليفر -  468

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2319  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  حسنين على احمد محمد محمد سحر -  469

54096 

 52154   برقم    20190319:  تاريخ ، 2279  2023/1/6 حتى سارى 2018/1/7-ج  بدرى على عيد رشاد شيماء -  470

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2303  2023/4/14 حتى سارى 2018/4/15-ج  يوسف مصطفى محمد ثناء -  471

53411 

 56941   برقم    20190319:  تاريخ ، 2302  2023/5/24 حتى سارى 2018/5/25-ج  احمد صادق محمد احمد -  472

   برقم    20190319:  يختار ، 2304  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  سمره ابو ابراهيم العربى السيد عادل -  473

53876 

 43104   برقم    20190319:  تاريخ ، 2273  2019/8/1 حتى سارى 2014/8/2-ج  احمد حسين محمد محاسن -  474

 55340   برقم    20190319:  تاريخ ، 2282  2023/8/3 حتى سارى 2018/8/4-ج  الشاذلى وهبه كامل عزة -  475

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2294  2023/10/21 حتى سارى 2018/10/22-ج  احمد العال عبد احمد محمد -  476

23048 

    20190319:  تاريخ ، 2288  2022/12/14 حتى سارى 2017/12/15-ج  الطرابيلى السالم عبد محمود ايمن -  477

 51277   برقم

   برقم    20190319:  تاريخ ، 2270  2024/1/18 حتى سارى 2018/1/19-ج  الدولى والنقل للتجارة بندق -  478

28977 

 28977   برقم    20190319:  تاريخ ، 2270  2024/1/18 حتى سارى 2018/1/19-ج  واالستيراد  للتجاره  بندق -  479
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   برقم    20190320:  تاريخ ، 2368  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  عرفه اسماعيل اسماعيل عبده طلعت -  480

55653 

 35704   برقم    20190320:  تاريخ ، 2323  2023/11/29 حتى سارى 2018/11/30-ج  العيسوى حسن وائل -  481

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2320  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  حسن على الاله عبد رضوان عماد -  482

53977 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2355  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  جاد السيد العظيم عبد الهام -  483

56119 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2345  2022/11/30 حتى سارى 2017/12/1-ج  نصر الشافعى السيد نادية -  484

50784 

 53267   برقم    20190320:  تاريخ ، 2362  2023/4/5 حتى سارى 2018/4/6-ج  ابراهيم موسى على على -  485

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2328  2022/11/23 حتى سارىة 2017/11/24-ج  البربرى على على  يحيى -  486

50563 

 55969   برقم    20190320:  تاريخ ، 2342  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  تقله على حمزة هناء -  487

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2351  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  الداودى حمودم محمد محمد حبيبه -  488

55506 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2340  2023/11/12 حتى سارى 2018/11/13-ج  موسي محمد علي فريد -  489

41952 

 49433   برقم    20190320:  تاريخ ، 2358  2022/9/24 حتى سارى 2017/9/25-ج  متولى احمد ابراهيم هدى -  490

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2366  2023/5/5 حتى سارى 2018/5/6-ج  البدوى محمد امين محمد رانيا -  491

55536 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2336  2024/3/10 حتى سارى 2019/3/11-ج  منصور سعد هللا عطا عادل -  492

36010 

    20190320:  تاريخ ، 2345  2023/1/18 حتى سارى 2018/1/19-ج  الدنون ابراهيم الرحمن عبد راهيماب منى -  493

 52482   برقم

 39407   برقم    20190320:  تاريخ ، 2331  2022/1/21 حتى سارى 2017/1/22-ج  ابراهيم السيد السيد محمد -  494

 52471   برقم    20190320:  تاريخ ، 2349  2023/1/18 حتى سارى 2018/1/19-ج  الجزار حسن السيد رضا -  495

   برقم    20190320:  تاريخ ، 3344  6/27//2021 حتى سارى 2016/6/26-ج  السندوبي محمد محمد محمد -  496

38749 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 3344  6/27//2021 حتى سارى 2016/6/26-ج  السندوبى احمد محمد محمد محمد -  497

38749 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2370  2023/12/3 حتى سارى 2018/12/4-ج  داود اسماعيل محمد  اسماعيل -  498

23094 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2335  2023/4/26 حتى سارى 2018/4/27-ج  الوهاب عبد محمد محمد ايمان -  499

54693 
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   برقم    20190320:  تاريخ ، 2343  2023/2/15 حتى سارى 2018/2/16-ج  مصطفى صالح  الفقار ذو  هيثم -  500

29064 

 40612   برقم    20190320:  تاريخ ، 2322  2022/12/6 حتى سارى 2017/12/7-ج  عرفه محمد وهبه محمد -  501

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2338  2023/5/19 حتى سارى 2018/5/20-ج  احمد محمد غريب عاطف احمد -  502

56769 

 51056   برقم    20190320:  تاريخ ، 2332  2022/12/8 حتى سارى 2017/12/9-ج  عيد محمد فاطمه -  503

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2339  2022/9/24 حتى سارى 2017/9/25-ج  محمد اسماعيل محمد السيد هدى -  504

49420 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2348  2023/5/19 حتى سارى 2018/5/20-ج  عفيفى ابراهيم محمد عصام -  505

56699 

   برقم    20190320:  تاريخ ، 2326  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/28-ج  شطا مسعد اسعد محمد دينا -  506

57103 

 47018   برقم    20190320:  تاريخ ، 2339  2016/9/11-ج  موافي الهادي عبد السيد السيد -  507

 55750   برقم    20190321:  تاريخ ، 2371  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  دويب محمود زكريا محمد -  508

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2377  2022/10/20 حتى سارى 2017/10/21-ج  الفحله محمدرمضان محمود -  509

49830 

 49659   برقم    20190321:  تاريخ ، 2395  2022/10/6 حتى سارى 2017/10/7-ج  سليمان محمد احمد زينب -  510

 53266   برقم    20190321:  تاريخ ، 2418  2023/4/5 حتى سارى 2018/4/6-ح  ابراهيم موسى على ماجده -  511

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2374  2022/12/11 حتى سارى 2017/12/12-ج  السويسى يوسف السيد منال -  512

51217 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2426  2021/9/4 حتى سارى 2016/9/5-ج  عكيله سليمان علي السيد حسنه -  513

46990 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2382  2022/11/24 حتى سارى 2017/11/25-ج  حسن احمد ثابت سمير شروق -  514

50624 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2392  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  الخضيرى الدين نصر حمدى نسرين -  515

53608 

 48247   برقم    20190321:  تاريخ ، 2408  2022/7/6 حتى سارى 2017/7/7-ج  شوشه ابراهيم على حسام -  516

 29786   برقم    20190321:  ختاري ، 2383  1998/10/1-ج  حسين  مرزوق محمد يوسف -  517

 29786   برقم    20190321:  تاريخ ، 2384  2003/9/30-ج  حسين  مرزوق محمد يوسف -  518

 29786   برقم    20190321:  تاريخ ، 2385  2008/9/29-ج  حسين  مرزوق محمد يوسف -  519

 29786   برقم    20190321:  تاريخ ، 2386  2013/9/28-ج  حسين  مرزوق محمد يوسف -  520

 29786   برقم    20190321:  تاريخ ، 2387  2018/9/27-ج  حسين  مرزوق محمد يوسف -  521
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   برقم    20190321:  تاريخ ، 2420  2022/9/11 حتى سارى 2017/9/12-ج  حماده عوف محمد ابراهيم هللا منه -  522

49263 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2405  2022/12/16 حتى سارى 2017/12/17-ج  يوسف رشاد يوسف فاطمة -  523

51366 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2376  2022/11/27 حتى سارى 2017/11/28-ج  احمد مصطفى احمد ماجده -  524

50735 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2381  2022/11/26 حتى ارى س 2017/11/27-ج  محمد حسن صديق عزة -  525

50674 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2389  2023/9/8 حتى سارى 2018/9/9-ج  حسين المنعم عبد محمد الحسيني -  526

41704 

 53136   برقم    20190321:  تاريخ ، 2407  2023/3/23 حتى سارى 2018/3/24-ج  قويطة حميد حسن دينا -  527

    20190321:  تاريخ ، 2419  2022/9/7 حتى سارى 2017/9/8-ج  منصوركساب على فتحى محمد الزهراء فاطمه -  528

 49157   برقم

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2390  2023/2/11 حتى سارى 2018/2/12-ج  الرسول عبد يوسف ابراهيم نجالء -  529

52883 

 55863   برقم    20190321:  تاريخ ، 2410  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  رفاعى على حسن محمد -  530

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2399  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  عميش حسن عبده محمد الحليم عبد -  531

55334 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2380  2022/12/24 حتى سارى 2017/12/25-ج  جاد ابراهيم عادل رويدا -  532

51733 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2380  2022/12/24 حتى سارى 2017/12/25-ج  جاد ابراهيم عادل رويدا -  533

51733 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2417  2022/11/9 حتى سارى 2017/11/10-ج  البربرى عثمان  على بشرى -  534

50230 

 41352   برقم    20190321:  تاريخ ، 2412  2008/6/20-ج  تادرس عزيز يوسف سمير -  535

 41352   برقم    20190321:  تاريخ ، 2413  2013/6/19-ج  تادرس عزيز يوسف سمير -  536

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2414  2023/6/17 حتى سارى 2018/6/18-ج  تادرس عزيز يوسف سمير -  537

41352 

 52369   برقم    20190321:  تاريخ ، 2375  2023/1/13 حتى سارى 2018/1/14-ج  مصطفى امين على محمد -  538

   برقم    20190321:  تاريخ ، 2406  2022/11/5 حتى سارى 2017/11/6-ج  شتا على هللا عوض عزت مرفت -  539

50159 

 42182   برقم    20190321:  يختار ، 2416  2024/1/20 حتى سارى 2019/1/21-ج  عطيه خليفه عطيه احمد -  540

    20190324:  تاريخ ، 2488  2023/4/12 حتى سارى 2018/4/13-ج  اسماعيل ابو محمد الدسوقى محمد هدى -  541

 53376   برقم
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 50974   برقم    20190324:  تاريخ ، 2435  2022/12/4 حتى سارى 2017/12/5-ج  احمد يوسف عبده محمد -  542

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2411  2024/2/16 حتى سارى 2019/2/17-ج  امين محمد امين السعيد هاني -  543

42271 

 52267   برقم    20190324:  تاريخ ، 2477  2023/1/8 حتى سارى 2018/1/9-ج  مرسى محمد سمير محمد -  544

 37074   برقم    20190324:  تاريخ ، 2473  2020/2/21 حتى سارى 2015/2/22-ج  ابراهيم محمد حنيدق -  545

 48558   برقم    20190324:  تاريخ ، 2486  2022/8/12 حتى سارى 2017/8/13-ج  البدرى فرج عوض عادل -  546

    20190324:  تاريخ ، 2442  2022/10/29 حتى سارى 2017/10/30-ج  الصاوى محمد محمد العربى السيد -  547

 50049   برقم

 28613   برقم    20190324:  تاريخ ، 2474  2022/8/19 حتى سارى 2017/8/20-ج  عباس محمد  حسن هشام -  548

 55309   برقم    20190324:  تاريخ ، 2437  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  حسين محمد زكريا فاطمه -  549

 30177   برقم    20190324:  تاريخ ، 2467  2024/2/6 حتى سارى 2019/2/7-ج  الحليم عبد حسن محمد -  550

 51031   برقم    20190324:  تاريخ ، 2511  2022/12/7 حتى سارى 2017/12/8-ج  الحبال السيد حسن السيد -  551

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2453  2023/3/22 حتى سارى 2018/3/23-ج  شنودة واصف حلمى نجفة -  552

53116 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2490  2024/3/21 حتى سارى 2019/3/22-ج  سحلول الدسوقي شلبي ابراهيم كمال -  553

42439 

 53209   برقم    20190324:  تاريخ ، 2455  2023/3/29 حتى سارى 2018/3/30-ج  احمد محمود على دعاء -  554

    20190324:  تاريخ ، 2468  2022/12/10 حتى سارى 2017/12/10-ج  خضر محمد مصطفى الدين سراج محمد -  555

 51132   برقم

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2480  2023/7/20 حتى سارى 2018/7/21-ج  رضوان محمود كمال محمود -  556

35270 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2459  2022/10/9 حتى سارى 2017/10/10-ج  عزت محمود عزيز مياده -  557

49698 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2447  2023/10/21 حتى سارى 2018/10/22-ج  االمام محمد  مصطفى ايمن -  558

35577 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2443  2022/9/24 حتى سارى 2017/9/25-ج  رضوان هالل يوسف على -  559

34377 

 35644   برقم    20190324:  تاريخ ، 2493  2013/11/8-ج  ابراهيم فكرى محمد محمد -  560

 55900   برقم    20190324:  تاريخ ، 1226  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  ابراهيم السيد صابر هانى -  561

    20190324:  تاريخ ، 2512  2023/12/20 حتى سارى 2018/12/21-ج  عمر السيد المعاطى ابو ماكتوب هانم -  562

 57390   برقم

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2440  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  العتر محمد فتحى محمد نادية -  563

55293 
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   برقم    20190324:  تاريخ ، 2454  2024/4/11 حتى سارى 2019/4/12-ج  العال عبد محمد رمضان محمود -  564

42546 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2489  2022/12/11 حتى سارى 2017/12/12-ج  لفارا محمد ابراهيم ابراهيم ساره -  565

51211 

 42333   برقم    20190324:  تاريخ ، 2436  2024/2/28 حتى سارى 2019/3/1-ج  قاسم امين حسن احمد -  566

    20190324:  تاريخ ، 2466  2022/10/21 حتى سارى 2017/10/22-ج  اسماعيل ابو مسعد يوسف عبده بسمه -  567

 49921   برقم

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2475  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  عميش عبده عوض محمد احالم -  568

55571 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2474  2023/3/22 حتى سارى 2017/3/23-ج  حسن ابو محمد احمد خيرى محمد -  569

20809 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2434  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  هللا عبد المجيد عبد احمد السيد -  570

56033 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2452  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  حنفى الرحمن عبد شكرى عيد -  571

56398 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2448  2022/11/12 حتى سارى 2017/11/13-ج  احمد السيد محمد السيد -  572

28812 

 52992   برقم    20190324:  تاريخ ، 2445  2023/2/25 حتى سارى2018/2/26-ج  هللا عبد ابراهيم السيد نسمه -  573

 29449   برقم    20190324:  تاريخ ، 2564  2023/6/16 حتى سارى 2018/6/17-ج  الريس القادر عبد -  574

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2444  2022/9/12 حتى سارى 2017/9/13-ج  الدمرداش محمد فهمى فهمى -  575

34341 

   برقم    20190324:  تاريخ ، 2456  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  ميخائيل عجايبى عياد عايده -  576

54785 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2535  2022/10/28 سارى 2017/10/29-ج  الجندى السيد حسن احمد فيفى -  577

50009 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2514  2023/10/15 حتى سارى 2018/10/16-ج  مزروع علي ابراهيم هاني -  578

41850 

 55667   برقم    20190325:  تاريخ ، 2501  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  اسماعيل فرج السيد نورا -  579

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2534  2024/2/5 حتى سارى 2019/2/6-ج  شحاته محمد الدين نصر محمد محمد -  580

26225 

 20249   برقم    20190325:  تاريخ ، 2507  2024/4/2 حتى سارى 2019/4/3-ج  ابراهيم محمد محمد -  581

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2542  2022/10/20 حتى سارى 2017/10/21-ج  شمعه خليل شحاته السيد احمد -  582

49827 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2541  2022/12/11 حتى سارى 2017/12/12-ج  ويش در عيد حسن حازم -  583

51198 
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 32856   برقم    20190325:  تاريخ ، 2496  2021/9/2 حتى سارى 2016/9/3-ج  الجندى على احمد  احمد -  584

 41031   برقم    20190325:  تاريخ ، 2704  2013/3/24-ج  حسن محمد يوسف حسن -  585

    20190325:  تاريخ ، 2517  2024/4/16 حتى سارى 2019/4/17-ج  امبسكو سرفيس اندبتروليام مارين عدس -  586

 23328   برقم

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2517  2024/4/16 حتى سارى 2019/4/17-ج  سرفيس بتروليام اند مارين عدس -  587

23328 

 23328   برقم    20190325:  تاريخ ، 2517  2024/4/16 حتى سارى 2019/4/17-ج  سرفيس  عدس -  588

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2497  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  بكر المنعم عبد كامل ضياء -  589

54582 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2498  2022/11/27 حتى سارى 2017/11/28-ج  عوض سليمان احمد صباح -  590

50724 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2505  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  البياع على ابراهيم السادات مياده -  591

55224 

 52840   برقم    20190325:  تاريخ ، 2538  2023/2/9 حتى سارى 2018/2/10-ج  الغنى عبد محمد سعيد هبة -  592

 53987   برقم    20190325:  تاريخ ، 2525  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  هللا عبد هيكل كامل رضا -  593

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2504  2023/4/22 ىحت سارى 2018/4/23-ج  عويضة محمد ابراهيم رضا -  594

54534 

 55531   برقم    20190325:  تاريخ ، 2516  2023/5/5 حتى سارى 2018/5/6-ج  عطيه سعيد فرغلى احمد -  595

   برقم    20190325:  تاريخ ، 2506  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  عيسى درويش نصر احمد اسراء -  596

54984 

 47844   برقم    20190326:  تاريخ ، 2549  2014/1/21-ج  نويصر مصطفى رفعت هشام -  597

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2581  2024/1/19 حتى سارى 2019/1/20-ج  نويصر مصطفى رفعت هشام -  598

47844 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2556  2022/12/16 حتى سارى 2017/12/17-ج  العال عبد احمد محمد مجدى -  599

51369 

 23702   برقم    20190326:  تاريخ ، 2552  1999/10/24-ج  حماده محمد ابراهيم ابراهيم -  600

 23702   برقم    20190326:  تاريخ ، 2553  2004/10/23-ج  حماده محمد ابراهيم ابراهيم -  601

 23702   برقم    20190326:  تاريخ ، 2554  2009/10/22-ج  حماده مدمح ابراهيم ابراهيم -  602

 23702   برقم    20190326:  تاريخ ، 2555  2014/10/21-ج  حماده محمد ابراهيم ابراهيم -  603

   قمبر    20190326:  تاريخ ، 2500  2024/3/12 حتى سارى 2019/3/13-ج  زرمبة ابراهيم الدسوقى ابراهيم رنا -  604

53052 

    20190326:  تاريخ ، 2566  2022/11/26 حتى سارى 2017/11/28-ج  قورة ابو عوض نجيب محمد حسنى -  605

 50731   برقم
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   برقم    20190326:  تاريخ ، 25871  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  سالم سليمان السيد سليمان محمد -  606

55402 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2573  2023/3/12 حتى سارى 2018/3/13-ج  ابراهيم ارمنيوس متى عوض راندا -  607

53374 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2559  2023/1/7 حتى سارى 2018/1/8-ج  الدسوقى حامد الدين عالء صابرين -  608

52203 

 56391   برقم    20190326:  تاريخ ، 2562  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  محمد حامد محمد نبيل -  609

    20190326:  تاريخ ، 2623  2023/3/25 حتى سارى 2018/3/26-ج  احمد اللطيف عبد الشافى عبد اللطيف عبد -  610

 53179   برقم

 42522   برقم    20190326:  تاريخ ، 2550  2024/4/5 حتى سارى 2019/4/6-ج  النعناع محمد حسن اماني -  611

 54431   برقم    20190326:  تاريخ ، 2561  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  منا صالح محمد صبريه -  612

   برقم    20190326:  تاريخ ، 25654  2022/10/1 حتى سارى 2017/10/2-ج  الدين نور عطيه احمد عطيه -  613

49605 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2579  2022/12/31 حتى سارى 2018/1/1-ج  الدين نور السيد السيد محمد سالى -  614

52020 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2557  2023/4/21 حتى سارى 2018/4/22-ج  زغلول محمد حسن سيد وفاء -  615

53820 

   برقم    20190326:  ختاري ، 2572  2023/12/5 حتى سارى 2018/12/6-ج  وردة ابو مصطفى  فاروق -  616

30016 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2569  2022/12/9 حتى سارى 2017/12/10-ج  عريف رضوان محمد محمد وائل -  617

47777 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2569  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج  عمر محمد  الحميد عبد  محمد -  618

25831 

 21957   برقم    20190326:  تاريخ ، 2589  2021/12/5 حتى سارى 2016/12/6-ج  الكردى احمد -  619

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2589  2021/12/5 حتى سارى 2016/12/6-ج  كردى السيد عبد توفيق احمد -  620

21957 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2558  2023/4/20 حتى سارى 2018/4/21-ج  زغلول محمد حسن  سيد دعاء -  621

53819 

 20994   برقم    20190326:  تاريخ ، 2577  2020/7/9 حتى سارى 2015/7/10-ج  سليمان على محمود -  622

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2575  2022/12/10 حتى سارى 2017/12/11-ج  الطحان السيد سعد منى -  623

51156 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 2580  2022/12/23 حتى سارى 2017/12/24-ج  شعبان احمد على عبير -  624

51636 

 41815   برقم    20190326:  تاريخ ، 2567  2023/10/7 حتى سارى 2018/10/8-ج  عطيه امين حسن -  625
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50476 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2599  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  زغلول محمد حسن سيد اميرة -  627
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 53552   برقم    20190327:  تاريخ ، 261  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  رماده محمد حسن داليا -  628

 55814   برقم    20190327:  تاريخ ، 2675  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  والى محمد محمود احمد -  629

    20190327:  تاريخ ، 2536  2022/11/27 حتى سارى 2017/11/28-ج  الناغى ابراهيم مجدى محمد محمود -  630

 50746   برقم

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2592  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  شلبى محمود شلبى عادل محمد والء -  631

54824 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2592  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  شلبى محمود شلبى عادل محمد والء -  632

54824 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2628  2024/2/6 حتى سارى 2019/2/7-ج  عيسي السيد المعاطي ابو سامي -  633

42257 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2602  2022/4/11 حتى سارى 2017/4/12-ج  علوش مسعد الحسينى الشافعى -  634

22221 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2595  2022/12/8 حتى سارى 2017/12/9-ج  نقشاوى صالح محمد ربيعه -  635

51055 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2601  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  حسن اسماعيل اسماعيل اسالم -  636

55273 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2604  2019/11/25 حتى سارى 2014/11/26-ج  حجاج على ابراهيم السيد محمد -  637

30872 

 20195   برقم    20190327:  تاريخ ، 2616  2024/3/8 حتى سارى 2019/3/9-ج  شلبى نبيل محمد -  638

 54311   برقم    20190327:  تاريخ ، 2631  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  السيد على فوزى نهى -  639

 51713   برقم    20190327:  تاريخ ، 2591  2022/12/24 حتى سارى 2017/12/25-ج  شطا محمد فريد هبه -  640

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2603  2023/9/15 حتى سارى 2018/9/16-ج  ابوطالب حسن حسن  حسن -  641

35448 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2597  2023/11/18 حتى سارى 2018/11/9-ج  حبيشي حسن محمد فيفي -  642

41934 

 40618   برقم    20190327:  تاريخ ، 2598  2022/12/16 حتى سارى 2017/12/17-ج  مارين كراويه -  643

    20190327:  تاريخ ، 2588  2023/10/3 حتى سارى 2018/10/4-ج  الضوينى محمود الوهاب عبد محاسن -  644

 19947   برقم

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2622  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/28-ج  سرحان احمد عباس محمود ممدوح -  645
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   برقم    20190327:  تاريخ ، 2590  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  السميع عبد مرعى   السميع  عبد -  647

20186 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2612  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  على الحميد عبد محمد نجالء -  648

54295 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2590  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  التجاره  و  لالستيراد  مرعى  محالت -  649

20186 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 2590  2024/3/5 حتى سارى 2019/3/6-ج  السميع  عبد  مرعى  السميع  عبد -  650

20186 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2664  2023/5/18 حتى سارى 2018/5/19-ج  رمضان  محمد احمد السيد سامى -  651

56687 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2654  2023/1/13 حتى سارى 2018/1/14-ج  النيلى محمد اللطيف عبد السيد -  652

52377 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2624  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  حسن رضوان كامل الحسينى ايمان -  653

55105 

 57035   برقم    20190328:  تاريخ ، 2659  2018/5/27-ج  اسماعيل المبدى عبد اسماعيل السيد -  654

 53945   برقم    20190328:  تاريخ ، 2671  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  امين حامد امين وفاء -  655

 22180   برقم    20190328:  تاريخ ، 2600  2017/3/27-ج  حسن محمود عبدالفتاح محسن -  656

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2658  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/20-ج  رماده عبده محمد حسن محمد -  657

53548 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 266  2023/4/12 حتى سارى 2018/4/13-ج  منصور محمد السيد ابراهيم -  658

53343 

 20263   برقم    20190328:  تاريخ ، 2661  2014/4/11-ج  الجديدة حمادة عوف صيدلية -  659

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2662  2024/4/9 حتى سارى 2019/4/10-ج  الجديدة حمادة عوف صيدلية -  660

20263 

:  تاريخ ، 2665  2023/10/22 حتى سارى 2018/10/23-ج  اسماعيل الرحيم عبد تمام الرحمن عبد احمد -  661

 54056   برقم    20190328

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2672  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  دعيه محمد محمد محمد وحيد -  662

55011 

 49982   برقم    20190328:  تاريخ ، 2636  2022/10/22 حتى سارى 2017/10/23-ج  حسن احمدسعد موسى -  663

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2642  2023/6/12 حتى سارى 2018/6/13-ج  بدر حسن ابراهيم مصطفي عمرو -  664

42091 

 38739   برقم    20190328:  تاريخ ، 2640  2021/6/18 حتى سارى 2016/6/19-ج  الدين تاج السعيد ياسر -  665

 38739   برقم    20190328:  تاريخ ، 2640  2021/6/18 حتى سارى 2016/6/19-ج  الدين تاج السعيد ياسر -  666
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38942 

 30266   برقم    20190328:  تاريخ ، 2674  2024/3/23 حتى سارى 2019/3/24-ج  خالد على عادل -  668

 40032   برقم    20190328:  تاريخ ، 2668  2022/7/14 حتى سارى 2017/7/15-ج  فويلة عبده محمد امال -  669

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2655  2020/11/18 حتى ى سار 2015/11/19-ج  حموده السيد محمد ريهام -  670

38067 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2651  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  الشويخ مصطفى محمد شيماء -  671

55751 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2649  2023/12/28 حتى سارى 2018/12/29-ج  البواب محمد يوسف جمال -  672

42092 

 49676   برقم    20190328:  تاريخ ، 2670  2022/10/7 حتى سارى 2017/10/8-ج  منسى ابراهيم عبده محمد -  673

 53732   برقم    20190328:  تاريخ ، 2652  2023/4/20 سارى 2018/4/21-ج  عمر على على ناديه -  674

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2650  2023/5/27 حتى سارى 2018/5/28-ج  ابراهيم محمد فتحى عاطف محمد -  675

57168 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2648  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  هللا عبد ابراهيم حماده تفاحه -  676

55066 

:  تاريخ ، 2666  2023/4/22 حتى سارى  2018/4/23=-ج  خضر اسماعيل الرحيم عبد تمام الرحمن عبد -  677

 54055   برقم    20190328

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2641  2022/12/14 حتى سارى 2017/12/15-ج  السقا على احمد محمد شيماء -  678

51243 

   برقم    20190328:  تاريخ ، 2644  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  مصطغى الفتاح عبد محمد العال عبد -  679

56221 

 55132   برقم    20190331:  تاريخ ، 2700  2023/4/30 حتى سارى 2018/5/1-ج  زيد ابو خليفه ابراهيم عادل -  680

 30030   برقم    20190331:  تاريخ ، 2690  2023/12/13 حتى سارى 2018/12/14-ج  عارف اسماعيل السيد -  681

   برقم    20190331:  تاريخ ، 2693  2023/9/29 حتى سارى 2018/9/30-ج  جمعه عوض التابعي محمد -  682

41790 

 55931   برقم    20190331:  تاريخ ، 2685  2023/5/10 حتى سارىة 2018/5/11-ج  فوده احمد محمد طارق -  683
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   برقم    20190331:  تاريخ ، 2696  2021/9/15 حتى سارى 2016/9/16-ج  الرازق عبد محمد محمد غاده -  685
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 30277   برقم    20190331:  تاريخ ، 2694  2024/3/26 حتى سارى 2019/3/27-ج  يوسف محمود محمود -  686

    20190331:  يختار ، 2688  2024/3/30 حتى سارى 2019/3/31-ج  الرشيدي محمد الرفاعي الدين صالح محمد -  687
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 1709  2024/1/11 حتى سارى 2019/1/12-ج( .   مخاريطه محمد السيد خلفاء)  وشركاها عوض مصطفي محمد فاطمه -  2

 42134   برقم    20190303:  تاريخ ،

 23063   برقم    20190304:  تاريخ ، 1782  2023/11/13 حتى سارى 2018/11/14-ج  زيدان اوالد شركه -  3

 28948   برقم    20190304:  تاريخ ، 1796  2023/1/6 حتى سارى 2018/1/7-ج  وشركاه عبدهللا احمد السيد -  4

   برقم    20190304:  تاريخ ، 1796  2023/1/6 حتى سارى 2018/1/7-ج  وشركاه  اسماعيل حسن  ابراهيم صفوت -  5

28948 

   برقم    20190304:  تاريخ ، 1796  2023/1/6 حتى سارى 2018/1/7-ج  وشركاتها ريان محمد عزت صفاء -  6

28948 

    20190304:  تاريخ ، 1787  2023/6/14 حتى سارى 2018/6/15-ج  وشركاها يونس الفتاح عبد مصطفي سناء -  7
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 ، 1857  2022/4/12 حتى سارى 2017/4/13-ج  الوشاحى احمد الحاج  المرحوم خلفاء وشركاه   الوشاحى احمد محمد -  18

 25209   برقم    20190305:  تاريخ

 41797   برقم    20190305:  تاريخ ، 1815  2023/10/4 سارى 2018/10/5-ج  وشريكته معيط شحاته ابراهيم -  19

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1815  2023/10/4 سارى 2018/10/5-ج  شحاته وسامي معيط شحاته ابراهيم -  20

41797 

 41797   برقم    20190305:  تاريخ ، 1815  2023/10/4 سارى 2018/10/5-ج  وشريكته معيط شحاته ابراهيم -  21

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1815  2023/10/4 سارى 2018/10/5-ج  شحاته وسامي معيط شحاته ابراهيم -  22

41797 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1859  2023/10/26 حتى سارى 2018/10/27-ج  وشركاه الموجى اسماعيل احمد -  23

35600 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1859  2023/10/26 حتى سارى 2018/10/27-ج  وشركاه  الموجى  اسماعيل -  24

35600 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  شركاه  و  المنعم  عبد السيد  فؤاد -  25

23243 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  شركاه  و  فؤاد  صالح  شركه -  26

23243 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  وشركائها شتات حسن فايزة -  27

23243 

    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  وشركاه اصالن جادو الخضرى محمود -  28

 23243   برقم

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  شركاه  و  المنعم  عبد السيد  فؤاد -  29

23243 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  شركاه  و  فؤاد  صالح  شركه -  30

23243 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  وشركائها شتات حسن فايزة -  31

23243 

    20190305:  تاريخ ، 1843  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  وشركاه اصالن جادو الخضرى محمود -  32

 23243   برقم

 حتى سارى  2019/2/14-ج(  شلضم مسعد محمود المرحوماحمد وراثة)وشركائها الحطيبى محمد مسعد هانم فاطمه -  33

 23213   برقم    20190305:  تاريخ ، 1841  2024/2/13
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23213 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1851  2023/12/14 حتى سارى 2018/12/15-ج  وشركاه فهيم سمير سامح -  35

35776 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1833  2023/12/16 حتى سارى 2018/12/17-ج  وشريكه عزيزو السيد عصام -  36

26156 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1833  2023/12/16 حتى سارى 2018/12/17-ج  وشريكه عزيزو السيد عصام -  37

26156 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1833  2023/12/16 حتى سارى 2018/12/17-ج  عزيزووشركاه السيد عصام -  38

26156 

:  تاريخ ، 1810  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج(   السيد احمد حسن ورثه)  وشركائها السيد احمد حسن والء -  39

 56143   برقم    20190305

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1850  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  وشريكه حمدون  عارف  رشاد -  40

35512 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1850  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  وشركاه عارف رشاد ماهر شركه -  41

35512 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1850  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  وشريكه حمدون  عارف  رشاد -  42

35512 

   برقم    20190305:  تاريخ ، 1850  2023/10/2 حتى سارى 2018/10/3-ج  وشركاه عارف رشاد ماهر شركه -  43

35512 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1806  2023/12/15 حتى سارى 2018/12/16-ج  وشريكتها الطرابيلي سعاد -  44

42047 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1800  2024/3/24 حتى سارى 2019/3/25-ج  وشركاه جميل حسن السعيد السيد -  45

30270 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1784  2023/8/6 حتى سارى  2018/8/7-ج  وشركاه علي احمد محمد محمود -  46

41559 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1784  2023/8/6 حتى سارى  2018/8/7-ج  وشركاه الطيب محمد احمد شركه -  47

41559 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1784  2023/8/6 حتى سارى  2018/8/7-ج  وشركاه بدران الطيب الطيب محمد -  48

41559 

 41559   برقم    20190306:  تاريخ ، 1784  2023/8/6 حتى سارى  2018/8/7-ج  وشريكة الطيب محمد احمد -  49

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1803  2023/11/26 حتى سارى 2018/11/27-ج  شريكته و  الطوبجى   جابر  محمد -  50

29973 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1803  2023/11/26 حتى سارى 2018/11/27-ج  وشريكه الطوبجى جابر محمد -  51

29973 
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48990 

   برقم    20190306:  تاريخ ، 1807  2023/11/1 حتى سارى 2018/11/2-ج  وشركاها شاهين علي محمد فاطمه -  53

41910 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1860  2023/5/31 حتى سارى 2018/6/1-ج  وشركائها عيد احمد طه سهير شركه -  54

29398 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1855  2019/7/5 حتى سارى 2014/7/6-ج  شركاه و  الشوربجى  متولى  السيد -  55

30504 

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1855  2019/7/5 حتى سارى 2014/7/6-ج  وشركاه الشوربجى متولى السيد محمد -  56

30504 

 42346   برقم    20190307:  تاريخ ، 1889  2024/3/6 سارى 2019/3/7-ج  وشركاه العالوي متولي عمر محمد -  57

    20190307:  تاريخ ، 1877  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  نصر سالم على وورثه نصر سالم السيد -  58

 19988   برقم

 19988   برقم    20190307:  تاريخ ، 1877  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشركاه سالم على عيد -  59

    20190307:  تاريخ ، 1877  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  نصر سالم على وورثه نصر سالم السيد -  60

 19988   برقم

 19988   برقم    20190307:  تاريخ ، 1877  2023/11/6 حتى سارى 2018/11/7-ج  وشركاه سالم على عيد -  61

:  تاريخ ، 1859  2023/11/23 حتى سارى2018/11/24-ج  الهادى محمد  سالم و الرؤف  عبد  شكرى   عبده -  62

 20008   برقم    20190307

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1859  2023/11/23 حتى سارى2018/11/24-ج  شريكته  و  شكرى  عبده -  63

20008 

:  تاريخ ، 1859  2023/11/23 حتى سارى2018/11/24-ج  الهادى محمد  سالم و الرؤف  عبد  شكرى   عبده -  64

 20008   برقم    20190307

   برقم    20190307:  تاريخ ، 1859  2023/11/23 حتى سارى2018/11/24-ج  شريكته  و  شكرى  عبده -  65

20008 

  2024/1/9 حتى سارى 2019/1/10-ج  لالستيراد طرابية امام السيد حسن المرحوم خلفاء/ وشركائها ترك السيد نوال -  66

 42136   برقم    20190307:  تاريخ ، 1870

 42136   برقم    20190307:  تاريخ ، 1870  2024/1/9 حتى سارى 2019/1/10-ج  وشركاه طرابيه حسن محمد -  67

 ، 1920  2021/2/22 حتى سارى 2016/2/23-ج  زيد ابو الفتاح عبد محمد خلفاء وشركاها العزيز عبد محمد نفيسه -  68

 20435   برقم    20190310:  تاريخ

 41814   برقم    20190310:  تاريخ ، 1916  2023/10/7 حتى سارى 2018/10/8-ج  وشركاه امام الجيد عبد امام -  69

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1916  2023/10/7 حتى سارى 2018/10/8-ج  وشركاه امام الحميد عبد امام -  70

41814 

   برقم    20190310:  تاريخ ، 1916  2023/10/7 حتى سارى 2018/10/8-ج  وشركاه سالم ابو امام الجيد عبد امام -  71

41814 
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35833 

 35833   برقم    20190310:  تاريخ ، 1918  2024/1/3 حتى سارى 2019/1/4-ج  وشريكه كركر عطيه حسن -  73

 20174   برقم    20190310:  تاريخ ، 1931  2024/2/28 حتى سارى 2019/3/1-ج  شركاه  و   الكحكى  شركه -  74

 20174   برقم    20190310:  تاريخ ، 1931  2024/2/28 حتى سارى 2019/3/1-ج  شركاه  و   الكحكى  شركه -  75

    20190311:  تاريخ ، 1985  2023/10/18 حتى سارى 2018/10/19-ج  وشركاها   العطا ابو عبده  بديعه شركه -  76

 29832   برقم

:  تاريخ ، 2008  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  الصحيه واالدوات للسيراميك وشركاه ابوسعده شركة -  77

 35950   برقم    20190311

:  تاريخ ، 2008  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  الصحيه واالدوات للسيراميك وشركاه ابوسعده شركة -  78

 35950   برقم    20190311

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1959  2024/2/5 حتى سارى 2019/2/6-ج  وشريكته السبع مسعد محمد شركة -  79

30175 

   برقم    20190311:  تاريخ ، 1997  2024/1/29 حتى سارى 2019/1/30-ج  وشريكه زيد ابو عثمان حلمى -  80

23184 

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2014  2023/11/30 حتى سارى 2018/12/1-ج  سالمه  وجالل االباصيرى السيد -  81

23092 

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2014  2023/11/30 حتى سارى 2018/12/1-ج  وشريكته االباصيري السيد -  82

23092 

 2041  2024/2/29 حتى سارى 2019/3/1-ج  الصاحى  مهدى  سعد  خلفاء)    واوالدها  الصاحى مهدى   محمد  عليه -  83

 23246   برقم    20190312:  تاريخ ،

:  تاريخ ، 2050  2023/2/22 حتى سارى 2018/2/23-ج  الرباط علي السيد خلفاء/  وشركائها محمد السالم عبد زاهيه -  84

 42286   برقم    20190312

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2013  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  االستيراد و للتجاره البغدادي شركه -  85

35531 

    20190312:  تاريخ ، 2013  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  وشريكه البغدادى محمد صالح محمود  شركه -  86

 35531   برقم

   برقم    20190312:  تاريخ ، 2013  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  االستيراد و للتجاره البغدادي شركه -  87

35531 

    20190312:  تاريخ ، 2013  2023/10/5 حتى سارى 2018/10/6-ج  وشريكه البغدادى محمد صالح محمود  شركه -  88

 35531   برقم

 29974   برقم    20190313:  تاريخ ، 2055  2023/11/26 حتى سارى 2018/11/27-ج  شريكها و    سوزان -  89

   برقم    20190313:  تاريخ ، 2063  2021/3/19 حتى سارى 2016/3/20-ج  لالستيراد   وشريكه الوفا ابو -  90

27578 

 27578   برقم    20190313:  تاريخ ، 2063  2021/3/19 حتى سارى 2016/3/20-ج  لالستيراد وشركاه الوفا ابو -  91
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   برقم    20190313:  تاريخ ، 2068  2023/1/31 حتى سارى 2018/2/1-ج  واالستيراد للتجارة وموسى وهبه شركة -  93

25660 

 25660   برقم    20190313:  تاريخ ، 2068  2023/1/31 حتى سارى 2018/2/1-ج  وشريكته وهبه محمد شركة -  94

 25660   برقم    20190313:  تاريخ ، 2068  2023/1/31 حتى سارى 2018/2/1-ج  وشريكه وهبه محمد شركة -  95

   برقم    20190313:  تاريخ ، 2068  2023/1/31 حتى سارى 2018/2/1-ج  وهبة محمد خلفاء- وشركاها وهبة عبير -  96

25660 

   برقم    20190313:  تاريخ ، 2068  2023/1/31 حتى سارى 2018/2/1-ج  واالستيراد للتجارة وموسى وهبه شركة -  97
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    20190313:  تاريخ ، 2068  2023/1/31 حتى سارى 2018/2/1-ج  وهبة محمد خلفاء- وشركاها وهبة عبير -  100

 25660   برقم

 20164   برقم    20190313:  تاريخ ، 2105  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  العيسوي ولطفي السيد -  101
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20164 

   برقم    20190313:  تاريخ ، 2105  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  وشركاها العيسوي محمد دالسي عال -  103

20164 

 20164   برقم    20190313:  تاريخ ، 2105  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  وشريكه العيسوى السيد -  104

   برقم    20190313:  تاريخ ، 2105  2024/2/26 حتى سارى 2019/2/27-ج  شركاه  و    العيسوى محمد  السيد -  105

20164 

   برقم    20190314:  تاريخ ، 2113  2022/7/5 حتى سارى 2017/7/6-ج  شركاه و  الجندى محمد  احمد -  106
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   برقم    20190314:  تاريخ ، 2113  2022/7/5 حتى سارى 2017/7/6-ج  شركائها  و   الجندى  محمود  فاطمه -  107
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   برقم    20190314:  تاريخ ، 2113  2022/7/5 حتى سارى 2017/7/6-ج  شريكته و الحندي محمد احمد نادر -  108

14889 

   برقم    20190314:  تاريخ ، 2113  2022/7/5 حتى سارى 2017/7/6-ج  شركاه و  الجندى محمد  احمد -  109

14889 

   برقم    20190314:  تاريخ ، 2113  2022/7/5 حتى سارى 2017/7/6-ج  شركائها  و   الجندى  محمود  فاطمه -  110
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    20190314:  تاريخ ، 2141  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  وشركاها محمد  عبدالحق   حلمى  ايمان -  115
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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