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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محل عن 18507 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى ابراهيم محمد خالد -  1

 عبدالحافظ عبدالحميد السيد/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، جزارة

 تجارة عن 18516 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسينى حلمى الحسينى احمد -  2

 عوض محمد محمود عبدالرحمن/ ملك - غريطة ميت:  بجهة ، محمول اجهزة وصيانة

 تشكيل ورشة عن 18543 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف نصر محمد محمد -  3

 حامد رجب محمد احمد- ملك- طهواي:  بجهة ، الوميتال معادن

 قطع تجارة عن 18487 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شديد محمد عمرو -  4

 محمد شديد محمد/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، وكاوتش توك وتوك سيارات غيار

 تجارة عن 18488 برقم 20190805 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد طلبه محمد طلبه -  5

 ابراهيم محمود سمير امل/  ملك - برقين:  بجهة ، كهربائية ادوات

 توريدات مكتب عن 18509 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز احمد محمد بوسى -  6

 السيد على صالح محمد/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ، نقل ومقاوالت

 مقاوالت مكتب عن 18511 برقم 20190808 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح والى محمد احمد -  7

 صالح والى محمد/  ملك - الخمسة:  بجهة ،"  اتالعقار واستثمار تسويق فيماعدا" 

 ، البقالة تجارة عن 18531 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسي هالل محمد احمد -  8

 العزب المرسي هالل محمد -ملك - غراب ميت:  بجهة

 ماكينة عن 18549 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى عيد السيد فايزة -  9

 منصور حسن عبدالفتاح عادل/  ملك - ابوداود:  بجهة ،" االزمة التراخيص على الحصول بعد" واحدة تصويرمستندات

 عن 17425 برقم 20190801 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عطيه عبدالحليم االء -  10

 داود عوض داود امل/  ملك -  النخل حى - السنبالوين:  بجهة ، وموتوسيكل وتروسيكل توك توك لتجارة معرض

 عن 17425 برقم 20190801 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عطيه عبدالحليم االء -  11

 - مكة مستشفى خلف - الياسمين تقسيم - النخل - السنبالوين/  العنوان:  بجهة ، وموتوسيكل وتروسيكل توك توك لتجارة معرض

 17425 برقم وقيد - 2018/09/06 االفتتاح تاريخ - وحمول كهربائية اجهزة تجارة/  التجارة نوع - البسيونى عبدة احمد/  ملك

 السنبالوين

 تجارة عن 18533 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم محمد -  12

 محمد ابراهيم احمد ابراهيم/ملك المقاطعه:  بجهة ، مزارع ومستلزمات طيور

 تجارة عن 18504 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد المتولى نادر -  13

 - االمديد تمى سنترال من بالقرب - الكوثر شارع - االمديد تمى:  بجهة ،"  العسكرية والمهمات المالبس فيماعدا"  جاهزة مالبس

 على عبدالغفار محمود/  ملك

 اطارات تجارة عن 18495 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد لطفى حلمى السيد -  14

 يونس السيد محمد يونس/  ملك - ديوالوسطى - الغابة عزبة:  بجهة ، وبطاريات

 ، بقالة تجارة عن 18545 برقم 20190826 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مقبل حسن فتحية -  15

 سليمان خليل كامل ابراهيم/  ملك - ابوداود:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اسمدة تجارة عن 18553 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات احمد حمدى وليد -  16

 سعد محمد عبدالعظيم امل- ملك- قرقيرة:  بجهة ، ومبيدات وتقاوى  ورقية

 عن 18482 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويدى اسماعيل عبدالعال احمد محمد -  17

 محمد ماجدة/  ملك- المعاهدة شارع 3 - السنبالوين:  بجهة ، العقارى واالستثمار التسويق عدا ما عامة ومقاوالت هندسي مكتب

 كشك حسين

 حدايد تجارة عن 18519 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى طه شوقى ناصر -  18

 شحاتة سالمة صالح رضا/  ملك - صقر كفر طريق - المعاهدة - السنبالوين:  بجهة ، وبويات

 كسارة عن 18541 برقم 20190822 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالسالم كمال شادية -  19

 على حامد على حامد/  ملك - الجاليلة - كمال احمد عزبة:  بجهة ، بالستيك

 بلدى مخبز عن 18492 برقم 20190806 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على السعيد لمياء -  20

 صادق محمد عبدالعظيم ورثة/  ملك - شبراسندى:  بجهة ، مدعم الى نصف

 عن 18497 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى محمد عبدالهادى محمد مصطفى -  21

 محمود حسن فتحى محمد دىالها هيثم/  ملك - الكبرى طنبول:  بجهة ، موبيالت محل

 قطع تجارة عن 18499 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود السعيد محمد -  22

 محمد محمود السعيد طاهر/  ملك - عبدالجليل ارض - السنبالوين:  بجهة ، سيارات وتجارة سيارات غيار

 مصنع عن 18508 برقم 20190807 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم الشحات محمد -  23

 السيد على ابوبكر منال/  ملك - المقاطعة - شبانة عزبة:  بجهة ، تريكو

 مواد تجارة عن 18526 برقم 20190819 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب محمد يوسف نجاة -  24

 خليفة على عبدالقادر نادية/  ملك - قرقيرة:  بجهة ، غذائية

 مصنع عن 18534 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمعاطى حسن يحي عالء -  25

 فاروق احمد/  ملك - صقر كفر طريق - المعاهدة - السنبالوين:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فبماعدا"  جاهزة مالبس

 سليمان عبدالوهاب

 تجاره عن 18557 برقم 20190828 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد منصور السيد -  26

 محمد سليمان محمود هناء/ملك-الزهايره طماى:  بجهة ، والجزاره اللحوم

 ، البقالة تجارة عن 18489 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد كامل السيد -  27

 احمد محمد السيد كامل/  ملك - االورمان:  بجهة

 عن 18493 برقم 20190806 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى السيد ابراهيم فرج حلمى -  28

 فتحى محمد الهادى هيثم/  ملك - الكبرى طنبول:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 مزرعة عن 18510 برقم 20190808 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل امين احمد حسام -  29

 اسماعيل امين احمد امين/  ملك - المقاطعة:  بجهة ، مواشى

 عن 18525 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس فهمى ابراهيم الشحات -  30

 جرجس فهمى ابراهيم هانى/  ملك - عوض كفريوسف:  بجهة ، مواشى مزرعة

 قطع تجارة عن 18537 برقم 20190822 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى رمضان محمد وليد -  31

 محمد حمعة السيد عادل/  ملك - الحجر التمد:  بجهة ، سيارات غيار

 مكتبة عن 18551 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمد ابراهيم محمد احمد -  32

 سليم ابراهيم مصطفى امانى/  ملك - غراب ميت:  بجهة ،"  لذلك االزمة التراخيص على بعدالحصول"  وخردوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 18502 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود حسين عمرو -  33

 بدوى عبده بغدادى محمد/ملك-الوسطى ديو:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 عن 18515 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب عبدالحميد عبدالصمد طارق -  34

 العزب عبدالحميد عبدالصمد كريم/  ملك - االورمان:  بجهة ، ماشية اناث تربية حظيرة

 عن 18546 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عثمان احمد عثمان صبرى -  35

 منصور هدى/  ملك - السروى شارع - المعاهدة - السنبالوين:  بجهة ، الغذائية المواد وتوريد زراعية حاصالت وتجميع فرز

 الشبراوى

 تصليح عن 18479 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاهر نعمان زاهر محمد -  36

 احمد زاهر نعمان زاهر/  ملك - ابوقراميط:  بجهة ، كاوتش

 عن 18542 برقم 20190825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالرحمن ممدوح اسالم -  37

 ابراهيم محمود عبدالرحمن ممدوح -ملك - الخمسة:  بجهة ، العقارى واالستثمار التسويق عدا فيما عامة مقاوالت مكتب

 معرض عن 18559 برقم 20190828 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شندى محمد محمد احمد هشام -  38

 احمد محمد/  ملك - الجديدة المعاهدة- المراكبى شارع- 9 رقم عقار- السنبالوين:  بجهة ، سيارات وجنوط وبطاريات كاوتش

 المراكبى ابراهيم

 وذلك"  مكتبة عن 18527 برقم 20190819 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر سالم محمد حسن -  39

 عوض الصاوى نظلة/  ملك - البرجاس - الدرعى شارع - السنبالوين:  بجهة ،"  لذلك االزمة التراخيص على الحصول بعد

 تجارة عن 18475 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن اسماعيل على اسماء -  40

 حسن سالمة ابوالعنين ايمن/  ملك - الحجر التمد:  بجهة ، تجميل وادوات صناعية منظفات

 خدمات عن 18535 برقم 20190821 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالكريم احمد السيد -  41

 غالى على على فاطمة/  ملك - البيضا:  بجهة ، االنترنت دون ومحمول كمبيوتر

 مكتب عن 18494 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد محمود صبرى -  42

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  السلع لجميع وتصدير استيراد

 المرسى محمد محمود محمد/  ملك - البالمون:  بجهة ، سيارات كماليات وتجارة لذلك

 مكتب عن 18513 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالعظيم فهمى محمد -  43

 عبدالوهاب محمد اسالم/  ملك - فودافون مقابل - السنبالوين:  بجهة ،"  السياحية االنشطة فيماعدا"  للطالب ونقل داخلية رحالت

 مكتب عن 18552 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره على محفوظ محفوظ -  44

 صبره على محروس خضرة/  ملك - ابوشلوبة:  بجهة ،"  السياحية االنشطة فيماعدا"  الغير لحساب عمال ونقل داخلية رحالت

 منجد عن 18566 برقم 20190829 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد عبدالعال ممدوح -  45

 العزب طه السعيد طه/  ملك - الغرباوى حى 6 - نبالوينالس:  بجهة ، افرنجى

 نقل مكتب عن 18486 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين فتحى السيد تامر -  46

 شاهين فتحى السيد/  ملك - رمزى عزبة:  بجهة ، سيارات

 مزرعة عن 18505 برقم 20190807 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على محمد عبدهللا -  47

 احمد محمد الدين بهاء/  ملك - هالل منشأة:  بجهة ، دواجن

 تجاره عن 18561 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد الشحات يسرى -  48

 منصور محمد الشحات مايسه/بملك- الوسطى ديو:  بجهة ، زراعيه االت غيار قطع

 اخشاب تجارة عن 18496 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان امام طه صالح -  49

 السيد ابويوسف ممدوح/  ملك - البوهية شارع - السنبالوين:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 18503 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود الشبراوى محمود -  50

 حسن محمود الشبراوى ياسر/ملك- الوسطى ديو:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 توزيع عن 18501 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران محمد على بدران محمد -  51

 حجازى منصور حجازى عمر/  ملك - البيضا:  بجهة ، ومثلجات كريم ايس

 مخزن عن 18478 برقم 20190801 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان نفاد رضوان امين -  52

 على محمد عبدهللا راغب/ ملك - شبراهور:  بجهة ، ولوازمها الصحية االدوات لتجارة

 كاوتش ورشة عن 18481 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عيد احمد عماد -  53

 عمر عيد احمد جمال/  ملك - البالمون:  بجهة ،( لحام)

 تجارة عن 18544 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم مصطفى هبة -  54

 احمد احمد السيد رائد/  ملك - الصفا:  بجهة ، كهربائية ادوات

 مالبس تجارة عن 18558 برقم 20190828 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين على سعد على -  55

 بركات  بدران جاد كريمة- ملك- داود ابو:  بجهة ، العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة

 عن 18518 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالبصير احمد عبدالبصير -  56

 محمد السيد على جمال/ ملك- الصفا:  بجهة ،" العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما" جاهزة مالبس تجارة

 حظيرة عن 18498 برقم 20190806 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرازق حسن السيد -  57

 الكيالنى ابراهيم مصطفى اميمة/  ملك - غزالة:  بجهة ، مواشى

 استيراد مكتب عن 18512 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه محمد طلبه احمد -  58

 ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  السلع لجميع وتصدير

 محمد طلبه محمد طلبه/  ملك - برقين:  بجهة

 االالت تجارة عن 18547 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى السيد احمد السيد -  59

 ابراهيم المهدى السيد احمد/  ملك - ابوداود:  بجهة ، الزراعية والماكينات

 كوافير عن 18476 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد موسى ممدوح ليلى -  60

 موسى منصور عبدالنبى/  ملك - ابوغالى ايمن شارع - السنبالوين:  بجهة ، حريمى

 مكتب عن 18554 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بندارى السيد محمد -  61

 سالم محمد بندارى السيد/   ملك - المقاطعة:  بجهة ،"  السياحية االنشطة فيماعدا"  داخلى عمال ونقل داخلية رحالت

 تجارة عن 18556 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على االلفى عبداللطيف ياسمين -  62

 محمد فكرى خليل محمد- ملك - ابوداود:  بجهة ، وعطور خردوات

 مياة تجارة عن 18567 برقم 20190829 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل حسن سمير مرفت -  63

 جميل حسن نعمات/  ملك - البستان - السنبالوين:  بجهة ، غازية

 ورشة عن 18485 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب ابراهيم سعيد عبده -  64

 السيد محمد عبدالسميع عوض/  ملك - ظفر:  بجهة ، بسيطة حدادة

 معدات تجارة عن 18500 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الثقيلة للمعدات مهدى -  65

 سليمان على اسماعيل منال/  ملك - المقاطعة:  بجهة ، ثقيلة

 تصنيع عن 18548 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم -  66

 سويدى عبدالغنى احمد/  ملك - السماعنة حارة - السنبالوين:  بجهة ،"  العسكرية والمهمات المالبس فيماعدا"  جاهزة مالبس



 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

 تجارة عن 18555 برقم 20190828 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز محمد عبدالرحمن صالح -  67

 محمد حسن بدير عزة - ملك- صدقا:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما تجزئة ومالبس خردوات

 مكتب عن 18484 برقم 20190804 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه السعيد عطيه نعمات -  68

 كفر طريق من متفرع المشد شارع السنبالوين:  بجهة ، معماريه وتشطيبات( العقارات واستثمار التسويق ماعدا) عامة مقاوالت

 المشد ابراهيم صادق نبيل/ملك صقر

 بقالة تجارة عن 18521 برقم 20190819 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عسكر خليل هانم -  69

 مصطفى السيد على السيد/  ملك - غنام كفر:  بجهة ،

 عن 18565 برقم 20190829 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان على متولى السعيد محمود -  70

 عبدالرحيم ممدوح محمد/  ملك - شبراقبالة:  بجهة ، صيدلية

 االت تجاره عن 18560 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد السيد عبده حسين -  71

 سيداحمد السيد عبده رضا/بملك- الوسطى ديو:  بجهة ، زراعيه

 عن 18530 برقم 20190820 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع محمد السعيد رضا محمد السعيد -  72

 محمد السعيد رضا محمد/ملك البالمون:  بجهة ، مواشى تربية حظيرة

 عن 18491 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن عبدالهادى عبدالباسط احمد -  73

 عبدالمحسن محمد هاشم صباح/  ملك - صدقا:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 تجارة عن 18477 برقم 20190801 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد عطية عبدالفتاح احمد -  74

 ابراهيم عثمان الهامى محمد/  ملك - العز تاج:  بجهة ، سيارات كاوتش

 مكتب عن 18564 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد محمد الهام -  75

 منى/  ملك - المعاهدة طريق - ملتاز - السنبالوين:  بجهة ،"  العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  بناء وتشطيبات عامة مقاوالت

 شرف محمد محمد

 عن 18483 برقم 20190804 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشترى على عبدالحميد احمد محمد -  76

 اسماعيل محمد هانم/  ملك - المستشار شارع - السنبالوين:  بجهة ، كاوتش تجارة

 تجارة عن 18517 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على انور محمد اسماعيل احمد -  77

 على انور محمد اسماعيل/ ملك - المقاطعه:  بجهة ، وجاليرى واالنتيكات التحف

 تجارة عن 18528 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على السعيد حامدين امل -  78

 عبدالحكيم نعمان احمد/  ملك - صقر عزبة - السنبالوين:  بجهة ، سيارات كاوتش وبيع

 مكتب عن 18520 برقم 20190819 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بدوى عبدالوهاب بدوى -  79

 بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  وتصدير استيراد

 قاسم محمد بدوى عبدالوهاب/   ملك - االمير كفر: 

 واسمدة مبيدات عن 18540 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدة وهبة محمود امل -  80

 محمد حسن محمد السعيد/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ، زراعية

 ، جزارة عن 18524 برقم 20190819 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالسعود رفعت محمد -  81

 فايد رزق محمد صبحى رزق/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة

 تصنيع عن 18506 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاهر نعمان زاهر محمود -  82

 زاهر نعمان زاهر محمد/  ملك - الزراعية شارع - ابوالقراميط:  بجهة ، الوميتال

 ، خميرة بيع عن 18514 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد بدران زكريا نشوى -  83

 فرج ابراهيم عبدالسالم السعيد/  ملك - االمديد تمى كهرباء هندسة بجوار - االمديد تمى:  بجهة



 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

 18523 برقم 20190819 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد السعيد محمد مصطفى محسن -  84

 العال عبد السعيد محمد مصطفى/بملك-كامل مصطفى شارع من الثوره شارع19:  بجهة ، بقاله عن

 مقاوالت مكتب عن 18538 برقم 20190822 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على انيس محمد جمال -  85

 متولى على انيس محمد/  ملك - ابوقراميط:  بجهة ،" العقارات واستثمار تسويق فيماعدا" عامة

 ، حالقة صالون عن 18562 برقم 20190828 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم السيد احمد السيد -  86

 محمد اسماعيل محمد -ملك- الوسطى ديو:  بجهة

 تجارة عن 18490 برقم 20190805 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد صبحى محمود -  87

 فرج رضوان صبح رشا/  ملك - بورسعيد شارع - السنبالوين:  بجهة ، صحية ادوات

 عن 18550 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالسالم عوض عبدالسالم -  88

 على عبدالسالم عوض/  ملك - انسليم حوض - السالم - منشأة:  بجهة ، مواشى تربية مزرعة

 مكتب عن 18563 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن انور محمد حسين -  89

 حامد احمد فاطمة/  ملك - ابوشلوبة:  بجهة ،"  السياحية االنشطة فيماعدا"  داخلية عمال ونقل رحالت

 مكتب عن 18529 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االتربى عبدالغفار جمال نورا -  90

 عبدهللا السيد السيد وفاء/ملك برقين:  بجهة ، نقل مقاوالت

 تجارة عن 18532 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى السيد احمد محمود -  91

 البسطويسى السيد احمد/ملك المقاطعه:  بجهة ، سيارات واكسسوار غيار قطع

 نجارة ورشة عن 18536 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم صبحى عماد -  92

 السيد ابراهيم صبحى/  ملك - السباخ ابوداود:  بجهة ، يدوية

 مزرعة عن 18539 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمود عبدهللا رأفت -  93

 موسى الشافعى محمود عبدهللا/   ملك - السرس:  بجهة ، مواشى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  االدوية دون تجميل وادوات طبية مستلزمات تجارة  ،  شركة   وشريكة غريب السيد محمد السيد شركة -  1

:  بجهة ، االدوية دون تجميل وادوات طبية مستلزمات تجارة عن ، 18522 برقم 20190819 فى ،قيدت 10000.000

 عبدالعاطى الديدامونى احمد محمود/  ملك - النقراشى فهمى محمود شارع - السنبالوين

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   15972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مؤمن عبده متولى عبده   - 1

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   13898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور حسن شفيق هانم   - 2

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب

 القيد تم  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   3708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عطيه بدر   - 3

 نهائيا التجارة العتزالها

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   7847:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهيم السيد احمد البدراوي   - 4

 الوفاة بسبب القيد محو تم  السجل

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   4440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد احمد   - 5

 نهائيا التجارة العتزاله القيد

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   5144:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازي محمد طلبه محمد شاديه   - 6

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم  السجل

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   3343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صادق علي عماره   - 7

 نهائيا التجارة العتزاله القيد

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   3030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المسلماني السعيد محمد عادل   - 8

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   4529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصاوي محمد الصاوي محاسن   - 9

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   8927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الصاوي احمد فايزه   - 10

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   1278:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه محمد الديداموني فاطمه   - 11

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   17674:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز محمد السيد منال   - 12

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   18370:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى عبدالحى محمد محمود   - 13

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   10480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس عبدالوهاب محمد ايمان   - 14

 نهائيا التجارة واعتزال الرئيسى المحل اللغاء الفرع محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   3391:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نافع محمد السعيد رضا محمد   - 15

 2019/08/20 فى 1826 برقم المودع التاشير طلب بموجب القيد الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   10480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس عبدالوهاب محمد ايمان   - 16

 نهائيا ارةالتج العتزاله القيد محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   13571:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج حسنين السعيد حسنين محمد   - 17

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   8612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود احمد كوكب   - 18

 نهائيا التجارة القيدالعتزالها محو تم

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   12297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالخالق محمد عبدالرازق احمد   - 19

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   3589:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوفاتي عبدالعال عطيه   - 20

 للوفاة القيد شطب

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   16409:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القصبى الدندراوى ابراهيم محمد   - 21

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   9407:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجيد ابراهيم السيد طارق   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20190827 تاريخ وفى ،   15406:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشابورى ابراهيم محمد حمدى احمد   - 23

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   2141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر محمد ابراهيم محمد   - 24

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   14308:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد يوسف احمد يوسف   - 25

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   2141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر محمد ابراهيم محمد   - 26

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   10884:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي صادق فهمي صادق   - 27

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   12740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عصفور السيد محمد محمد   - 28

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   12740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عصفور السيد محمد محمد   - 29

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   12252:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى ذكى احمد ابراهيم   - 30

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   12252:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى ذكى احمد ابراهيم   - 31

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   18470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم اسماعيل السيد شيماء   - 32

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجمي كمال محمد محمد   - 33

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   2949:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد محسن سمير   - 34

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو



 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

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   9195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوض المتولي السيد نوال   - 35

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  11903 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمياطى عبدالكريم محمود محمد -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  15678 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد سعد يوسف احمد -  2

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  16263 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عباس حسن مصطفى -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  15195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالواحد المهدى عزت سمير -  4

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  18266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالحميد محمد زيزى -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  14351 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم اسماعيل عوض امينه -  6

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  15936 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى على عيد حميده -  7

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  15543 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد محمد السيد سوسو -  8

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  17785 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على خليل السعيد محمد -  9

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  17960 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى سالم رجب محمود -  10

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

 المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  13622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبدالهادى البندارى عبدالعزيز -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  13303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلمى فرج عوض محمد السيد -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  18254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيسى محمد طه نبيل اية -  13

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  18242 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالبارى عبدالمنعم عبدالبارى هللا عوض -  14

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  10575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه السيد فاروق السيد -  15

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  12694 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابوهاشم عثمان محمود -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  3391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نافع محمد السعيد رضا محمد -  17

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  17279 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى عثمان عنتر رشا -  18

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  10245 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عصر عبدالعزيز حسن محمد -  19

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  10245 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكمبيوتر لمستلزمات حسن محمد مؤسسة -  20

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  13756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى امين عبدالمنعم حمدى الدين صالح -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  17951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى مصطفى فرحات جابر -  22

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  9437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربيني السيد شوقي احمد -  23

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  17425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض عطيه عبدالحليم االء -  24

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 18475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل على اسماء -  1

 حسن سالمة ابوالعنين ايمن/  ملك - الحجر التمد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  2

 داود عوض داود امل/  ملك -  النخل حى - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  3

/  التجارة نوع - البسيونى عبدة احمد/  ملك - مكة مستشفى خلف - الياسمين تقسيم - النخل - السنبالوين/  العنوان ،:   الـتأشير

 السنبالوين 17425 برقم وقيد - 2018/09/06 االفتتاح تاريخ - وحمول كهربائية اجهزة تجارة

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 18478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان نفاد رضوان امين -  4

 على محمد عبدهللا راغب/ ملك - شبراهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  5

 معرض/  نشاط عن - داود عوض داود امل/  ملك - النخل حى - السنبالوين/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تابع برقم وقيد 2019/08/01 فى 1713 برقم اودع - جنيه 1000000 براسمال - وموتوسيكل وتروسيكل توك توك تجارة

 السنبالوين 17425

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 18477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد عطية عبدالفتاح احمد -  6

 ابراهيم عثمان الهامى محمد/  ملك - العز تاج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 18331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم منصور جمال صديق -  7

 المرسى ابراهيم منصور جمال/  ملك-  الجديد الفتح/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 18476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد موسى ممدوح ليلى -  8

 موسى منصور عبدالنبى/  ملك - ابوغالى ايمن شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190802 تاريخ وفي 18553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات احمد حمدى وليد -  9

 سعد محمد عبدالعظيم امل- ملك- قرقيرة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 18481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عيد احمد عماد -  10

 عمر عيد احمد جمال/  ملك - البالمون ،

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 18482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويدى اسماعيل عبدالعال احمد محمد -  11

 كشك حسين محمد ماجدة/  ملك- المعاهدة شارع 3 - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد يوسف احمد -  12

 عن - حسانين عبدالمنعم امانى/  ملك - العبور - 4 خط - عرابى احمد جمعية/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

  برقم وقيد/  /       بتاريخ     برقم اودع - جنيه 500000 براسمال - ومنتجاتها رومى دواجن وتصدير استيراد/  نشاط

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 18479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر نعمان زاهر محمد -  13

 احمد زاهر نعمان زاهر/  ملك - ابوقراميط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 18484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السعيد عطيه نعمات -  14

 المشد ابراهيم صادق نبيل/ملك صقر كفر طريق من متفرع المشد شارع السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 18483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشترى على عبدالحميد احمد محمد -  15

 اسماعيل محمد هانم/  ملك - المستشار شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدالهادى عبدالباسط احمد -  16

 عبدالمحسن محمد هاشم صباح/  ملك - صدقا ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد كامل السيد -  17

 احمد محمد السيد كامل/  ملك - االورمان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد طلبه محمد طلبه -  18

 ابراهيم محمود سمير امل/  ملك - برقين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شديد محمد عمرو -  19

 محمد شديد محمد/  ملك - العرب طرانيس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب ابراهيم سعيد عبده -  20

 السيد محمد عبدالسميع عوض/  ملك - ظفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين فتحى السيد تامر -  21

 شاهين فتحى السيد/  ملك - رمزى عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد صبحى محمود -  22

 فرج رضوان صبح رشا/  ملك - بورسعيد شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السعيد محمد -  23

 محمد محمود السعيد طاهر/  ملك - عبدالجليل ارض - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد لطفى حلمى السيد -  24

 يونس السيد محمد يونس/  ملك - ديوالوسطى - الغابة عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18493    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، العشرى السيد ابراهيم فرج حلمى -  25

 فتحى محمد الهادى هيثم/  ملك - الكبرى طنبول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الثقيلة للمعدات مهدى -  26

 سليمان على اسماعيل منال/  ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران محمد على بدران محمد -  27

 حجازى منصور حجازى عمر/  ملك - البيضا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمود صبرى -  28

 المرسى محمد محمود محمد/  ملك - البالمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود حسين عمرو -  29

 بدوى عبده بغدادى محمد/ملك-الوسطى ديو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد المتولى نادر -  30

 على عبدالغفار محمود/  ملك - االمديد تمى سنترال من بالقرب - الكوثر شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السعيد لمياء -  31

 صادق محمد عبدالعظيم ورثة/  ملك - شبراسندى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان امام طه صالح -  32

 السيد ابويوسف ممدوح/  ملك - البوهية شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود الشبراوى محمود -  33

 حسن محمود الشبراوى ياسر/ملك- الوسطى ديو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 16304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منج عبدالفتاح احمد عبدالعزيز احمد -  34

 هللا عوض الخضر الدين ضياء/ بملك - السنبالوين مركز - الكبرى طنبول تبع - السالم قرية الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى محمد عبدالهادى محمد مصطفى -  35

 محمود حسن فتحى محمد الهادى هيثم/  ملك - الكبرى طنبول ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرازق حسن السيد -  36

 الكيالنى ابراهيم مصطفى اميمة/  ملك - غزالة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 18505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد عبدهللا -  37

 احمد محمد الدين بهاء/  ملك - هالل منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 18507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى ابراهيم محمد خالد -  38

 عبدالحافظ عبدالحميد السيد/  ملك - العرب طرانيس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 18506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر نعمان زاهر محمود -  39

 زاهر نعمان زاهر محمد/  ملك - راعيةالز شارع - ابوالقراميط ،:   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 20190808 تاريخ وفي 18510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل امين احمد حسام -  40

 اسماعيل امين احمد امين/  ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 18286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عباس عزيز محمد -  41

 ابراهيم محمود نصر/ ملك - الزريقى/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 18511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح والى محمد احمد -  42

 صالح والى محمد/  ملك - الخمسة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 18512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه محمد طلبه احمد -  43

 محمد طلبه محمد طلبه/  ملك - برقين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 18509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز احمد محمد بوسى -  44

 السيد على صالح محمد/  ملك - االقالم طوخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 18513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعظيم فهمى محمد -  45

 عبدالوهاب محمد اسالم/  ملك - فودافون مقابل - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 18516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى حلمى الحسينى احمد -  46

 عوض محمد محمود عبدالرحمن/ ملك - غريطة ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 18517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على انور محمد اسماعيل احمد -  47

 على انور محمد اسماعيل/ ملك - المقاطعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 18518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالبصير احمد عبدالبصير -  48

 محمد السيد على جمال/ ملك- الصفا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 18515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب عبدالحميد عبدالصمد طارق -  49

 العزب عبدالحميد عبدالصمد كريم/  ملك - االورمان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 18514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد بدران زكريا نشوى -  50

 فرج ابراهيم عبدالسالم السعيد/  ملك - االمديد تمى كهرباء هندسة بجوار - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على السعيد حامدين امل -  51

 عبدالحكيم نعمان احمد/  ملك - صقر عزبة - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدوى عبدالوهاب بدوى -  52

 قاسم محمد بدوى عبدالوهاب/   ملك - االمير كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى طه شوقى ناصر -  53

 شحاتة سالمة صالح رضا/  ملك - صقر كفر طريق - المعاهدة - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سالم محمد حسن -  54

 عوض الصاوى نظلة/  ملك - البرجاس - الدرعى شارع - وينالسنبال ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السعيد محمد مصطفى محسن -  55

 العال عبد السعيد محمد مصطفى/بملك-كامل مصطفى شارع من الثوره شارع19 ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فهمى ابراهيم الشحات -  56

 جرجس فهمى ابراهيم هانى/  ملك - عوض كفريوسف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالسعود رفعت محمد -  57

 فايد رزق محمد صبحى رزق/  ملك - االقالم طوخ ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد يوسف نجاة -  58

 خليفة على عبدالقادر نادية/  ملك - قرقيرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 18521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عسكر خليل هانم -  59

 مصطفى السيد على السيد/  ملك - غنام كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد السعيد -  60

 محمد السعيد رضا محمد/ملك البالمون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي هالل محمد احمد -  61

 العزب المرسي هالل محمد -ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم محمد -  62

 محمد ابراهيم احمد ابراهيم/ملك المقاطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 3391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد -  63

 السنبالوين 3391 تابع برقم والمقيد 2019/04/03 فى 836 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى السيد احمد محمود -  64

 البسطويسى السيد احمد/ملك المقاطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربى عبدالغفار جمال نورا -  65

 عبدهللا السيد السيد وفاء/ملك برقين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 18535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالكريم احمد السيد -  66

 غالى على على فاطمة/  ملك - البيضا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 18536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم صبحى عماد -  67

 السيد ابراهيم صبحى/  ملك - السباخ ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 18534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى حسن يحي عالء -  68

 سليمان عبدالوهاب فاروق احمد/  ملك - صقر كفر طريق - المعاهدة - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 50    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المراكبي ابراهيم احمد طارق -  69

 ماشية تربية مزرعة/  نشاط عن - المراكبى ابراهيم احمد محمد/  ملك - شنفاس/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 اجا 22455 برقم وقيد  2019/08/25 فى 1732 برقم اودع - جنيه500000 براسمال - حالبه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 18538    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، على انيس محمد جمال -  70

 متولى على انيس محمد/  ملك - ابوقراميط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 11456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل متولى عوض حسن -  71

 متولى عوض حسن محمد/  ملك - طريف نوب طريق  الجمال شارع السنبالوين/الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 18539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمود عبدهللا رأفت -  72

 موسى الشافعى محمود عبدهللا/   ملك - السرس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 18540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدة وهبة محمود امل -  73

 محمد حسن محمد السعيد/  ملك - االقالم طوخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 18541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالسالم كمال شادية -  74

 على حامد على حامد/  ملك - الجاليلة - كمال احمد عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 18537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى رمضان محمد وليد -  75

 محمد حمعة السيد عادل/  ملك - الحجر التمد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 18543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف نصر محمد محمد -  76

 حامد رجب محمد احمد- ملك- طهواي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 18542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحمن ممدوح اسالم -  77

 ابراهيم محمود عبدالرحمن ممدوح -ملك - الخمسة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عثمان احمد عثمان صبرى -  78

 الشبراوى منصور هدى/  ملك - السروى شارع - المعاهدة - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى السيد احمد السيد -  79

 ابراهيم المهدى السيد احمد/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم عوض عبدالسالم -  80

 على عبدالسالم عوض/  ملك - سليمان حوض - السالم - منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم -  81

 سويدى عبدالغنى احمد/  ملك - السماعنة حارة - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم مصطفى هبة -  82

 احمد احمد السيد رائد/  ملك - الصفا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مقبل حسن فتحية -  83

 سليمان خليل كامل ابراهيم/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 18549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عيد السيد فايزة -  84

  منصور حسن عبدالفتاح عادل/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 18552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره على محفوظ محفوظ -  85

 صبره على محروس خضرة/  ملك - ابوشلوبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 18554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بندارى السيد محمد -  86

 سالم محمد بندارى السيد/   ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 18551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد ابراهيم محمد احمد -  87

 سليم ابراهيم مصطفى امانى/  ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 16836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد ابراهيم احمد -  88

 فتحى محمد نبيل نعمة/  ملك - الزقازيق طريق - السنبالوين/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد عبدالرحمن صالح -  89

 محمد حسن بدير عزة - ملك- صدقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندى محمد محمد احمد هشام -  90

 المراكبى ابراهيم احمد محمد/  ملك - الجديدة المعاهدة- المراكبى شارع- 9 رقم عقار- السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد عبده حسين -  91

 سيداحمد السيد عبده رضا/بملك- الوسطى ديو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد الشحات يسرى -  92

 منصور محمد الشحات مايسه/بملك- الوسطى ديو ،  : الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد احمد السيد -  93

 محمد اسماعيل محمد -ملك- الوسطى ديو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد منصور السيد -  94

 محمد سليمان محمود هناء/ملك-الزهايره طماى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حامد السيد حامد -  95

 على السيد سعد احمد/ ملك - االمديد تمى مركز - صدقا/   الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على االلفى عبداللطيف ياسمين -  96

 محمد فكرى خليل محمد- ملك - ابوداود ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين على سعد على -  97

 بركات  بدران جاد كريمة- ملك- داود ابو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 18565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان على متولى السعيد محمود -  98

 عبدالرحيم ممدوح محمد/  ملك - شبراقبالة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 18564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد محمد الهام -  99

 شرف محمد محمد منى/  ملك - المعاهدة طريق - ملتاز - السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 18566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عبدالعال ممدوح -  100

 العزب طه السعيد طه/  ملك - الغرباوى حى 6 - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 18567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل حسن سمير مرفت -  101

 جميل حسن نعمات/  ملك - البستان - بالوينالسن ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 18563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن انور محمد حسين -  102

 حامد احمد فاطمة/  ملك - ابوشلوبة ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 17425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  1

 محمول اجهزة تجارة/  النشاط الى يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 15678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد يوسف احمد -  2

 ولقاحات بيطريه ادويه وتداول بيع/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 16263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس حسن مصطفى -  3

 الجمركى والتخليص للبضائع والبحرى والبرى الدولى والنقل والتوريدات تجارية توكيالت/  النشاط الى يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 11856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى طلبة احمد محمد -  4

 التجارية والتوكيالت لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى تصدير مكتب/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب ابراهيم سعيد عبده -  5

 بالكهرباء معادن ولحام حدادة ورشة/  الى تعدل:  التأشير



 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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 13303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمى فرج عوض محمد السيد -  6

 جملة واكسسوار محمول تجارة/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام حسين ابراهيم محمد -  7

 كهربائية واجهزة وادوات منزلية ادوات بيع/  الى تعدل

 تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 2026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي سعد مصطفي -  8

 ارز مضرب/  الى النشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 16932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب احمد محمد عبدهللا -  9

 " العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس مصنع/  الى النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 12376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حامد السيد حامد -  10

 واعالف انتاج مستلزمات تجاره/الى تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حمدم طلبه محمد طلبه -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد المتولى نادر -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عسكر خليل هانم -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 18538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على انيس محمد جمال -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد عبدالرحمن صالح -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان امام طه صالح -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 18512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه محمد طلبه احمد -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 18513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعظيم فهمى محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 18530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد السعيد -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 18563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن انور محمد حسين -  10

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 18476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد موسى ممدوح ليلى -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 18484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السعيد عطيه نعمات -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 18517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على انور محمد اسماعيل احمد -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 18542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحمن ممدوح اسالم -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 18551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد ابراهيم محمد احمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السعيد لمياء -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 18509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز احمد محمد بوسى -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 18516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى حلمى الحسينى احمد -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 18534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى حسن يحي عالء -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندى محمد محمد احمد هشام -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 18478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان نفاد رضوان امين -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 18481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عيد احمد عماد -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 18506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر نعمان زاهر محمود -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 18510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل امين احمد حسام -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 18515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب عبدالحميد عبدالصمد طارق -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 18540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدة وهبة محمود امل -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 18549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عيد السيد فايزة -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين فتحى السيد تامر -  28

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد صبحى محمود -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاوىالش طه شوقى ناصر -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 18536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم صبحى عماد -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190802 تاريخ وفي 18553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات احمد حمدى وليد -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 18475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل على اسماء -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب ابراهيم سعيد عبده -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السعيد محمد -  35

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السعيد محمد مصطفى محسن -  36

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 18541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالسالم كمال شادية -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 18548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم احمد ابراهيم -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 18566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عبدالعال ممدوح -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 18477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد عطية عبدالفتاح احمد -  40

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 18483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشترى على عبدالحميد احمد محمد -  41

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 18518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالبصير احمد عبدالبصير -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فهمى ابراهيم الشحات -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 18532   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى السيد احمد محمود -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 18479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر نعمان زاهر محمد -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 18514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد بدران زكريا نشوى -  46

 خاص: 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على السعيد حامدين امل -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 18529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربى عبدالغفار جمال نورا -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 18564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد محمد الهام -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد كامل السيد -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود الشبراوى محمود -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 18505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد عبدهللا -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 18539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمود عبدهللا رأفت -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 18552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره على محفوظ محفوظ -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 18554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بندارى السيد محمد -  55

 خاص: التأشير

 وصف،  شركةال نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شديد محمد عمرو -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدوى عبدالوهاب بدوى -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 18537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى رمضان محمد وليد -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على االلفى عبداللطيف ياسمين -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 17425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه عبدالحليم االء -  60

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 18482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويدى اسماعيل عبدالعال احمد محمد -  61

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد لطفى حلمى السيد -  62

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سالم محمد حسن -  63

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 18544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم مصطفى هبة -  64

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 18545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مقبل حسن فتحية -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد احمد السيد -  66

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 18491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدالهادى عبدالباسط احمد -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالسعود رفعت محمد -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 18526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد يوسف ةنجا -  69

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 18531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي هالل محمد احمد -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 18533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم محمد -  71

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد عبده حسين -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 18567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل حسن سمير مرفت -  73

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمود صبرى -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود حسين عمرو -  75

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 18507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى ابراهيم محمد خالد -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 18543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف نصر محمد محمد -  77

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 18550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم عوض عبدالسالم -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد منصور السيد -  79

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى محمد عبدالهادى محمد مصطفى -  80

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرازق حسن السيد -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 18511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح والى محمد احمد -  82

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ يوف 18546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عثمان احمد عثمان صبرى -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 18547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى السيد احمد السيد -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد الشحات يسرى -  85

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى السيد ابراهيم فرج حلمى -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الثقيلة للمعدات مهدى -  87

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران محمد على بدران محمد -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 18535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالكريم احمد السيد -  89

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين على سعد على -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 18565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان على متولى السعيد محمود -  91

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   التجارية السمة الغاء: الى 15678 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  1

 العمده/الى التجارية السمه تعديل: الى 11856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  2

   التجارية والتوكيالت للتصدير

 روالت لتقطيع ليلى مؤسسة/  الى تعدل: الى 16048 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  3

   البالستيك

   فون دريم: الى 13303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  4

   االنوار: الى 18460 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  5



 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  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   2318:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السالم عبد نبيه جمال شركه   - 1

 مستحقاتهم الشركاء كافة استالم بعد تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد شطب تم

 تم   20190820 تاريخ وفى ،   3923:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  ابوالخير مصطفي عمر ابراهيم شركه   - 2

 مستحقاته كافة شريك كل اخذ بعد نهائيا وتصفيتها الشركة لفض القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   8533:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه مغني مغاوري عبدالباسط   - 3

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   5459:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها  السيد السيد العز دام   - 4

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 3310، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها احمد سيد سليمان علي زينب -  1

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 3310، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة محمد محمد اسامه احمد/  الى للشركة التجارى االسم تعديل -  2

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،

 وفي 3310، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد محمد اسامة احمد شركة -  3

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ

 رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 3310، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها احمد سيد سليمان علي زينب -  4

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 3310، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة محمد محمد اسامه احمد/  الى للشركة التجارى االسم تعديل -  5

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،

 وفي 3310، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد محمد اسامة احمد شركة -  6

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 طبية مستلزمات تجارة/  ليصبح النشاط مسمى تصحيح  تضامن شركة ، وشريكة غريب السيد محمد السيد شركة -  1

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 18522   برقم قيدها سبق  ، االدوية دون تجميل ومستحضرات

 تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8861   برقم قيدها سبق ، وشركاه شعير المتولي زغلول شركه -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190825 تاريخ وفي 3310   برقم قيدها سبق ، وشريكها احمد دسي سليمان علي زينب -  2

 تضامن شركة: التأشير

 تم20190825 تاريخ وفي 3310   برقم قيدها سبق ، وشريكة محمد محمد اسامه احمد/  الى للشركة التجارى االسم تعديل -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

 تاريخ وفي 3310   برقم قيدها سبق ، محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد محمد اسامة احمد شركة -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190825

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد اسامة احمد شركة: الى 3310 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190826:  تاريخ فى  ،  -  1

 محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد

 محمد اسامة احمد شركة: الى 3310 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190826:  تاريخ فى  ،  -  2

 محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190804:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه شعير المتولي زغلول شركه -  1

8861 

   برقم    20190804:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه شعير المتولي زغلول شركه -  2

8861 

 2318   برقم    20190819:  تاريخ ، تضامن شركة مسجل غير عرفى  تضامن شركة  السالم عبد نبيه جمال شركه -  3

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  ابوالخير مصطفي عمر ابراهيم شركه -  4

3923 



 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

   برقم    20190825:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها احمد سيد سليمان علي زينب -  5

3310 

 ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكة محمد محمد اسامه احمد/  الى للشركة التجارى االسم تعديل -  6

 3310   برقم    20190825:  تاريخ

 ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد محمد اسامة احمد شركة -  7

 3310   برقم    20190825:  تاريخ

   برقم    20190825:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها احمد سيد سليمان علي زينب -  8

3310 

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكة محمد محمد اسامه احمد/  الى للشركة التجارى االسم تعديل -  9

 3310   برقم    20190825:  تاريخ

 بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  محمود محمد محمد اسامة وشريكة محمود محمد محمد اسامة احمد شركة -  10

 3310   برقم    20190825:  تاريخ ،

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه غنيم مغاوري عبدالباسط -  11

8533 

 5459   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها  السيد السيد العز دام -  12

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 12820   برقم    20190801:  تاريخ ، 1714  2017/03/18 - ج  عبدالجواد محمود عبدهللا محمد -  1

 14004   برقم    20190804:  تاريخ ، 1718  2019/08/12-ج  عبدالفتاح عبدالعزيز حسن محمد -  2

 13332   برقم    20190804:  تاريخ ، 1716  2018/02/07-ج  سعد السيد عبدالرؤف السيد -  3

 13898   برقم    20190804:  تاريخ ، 1722  2019/04/28 - ج  منصور حسن شفيق هانم -  4

 9979   برقم    20190804:  تاريخ ، 1717  2016/11/16-ج  نافع احمد صبحي رجب -  5

 3708   برقم    20190805:  تاريخ ، 1737  2018/11/01 - ج  محمد عطيه بدر -  6

 7847   برقم    20190805:  تاريخ ، 1734  2013/06/18 - ج  احمد ابراهيم السيد احمد البدراوي -  7

 7847   برقم    20190805:  تاريخ ، 1735  2018/06/18 - ج  احمد ابراهيم السيد احمد البدراوي -  8



 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

 4440   برقم    20190806:  تاريخ ، 1741  2004/04/01-ج  احمد محمد احمد -  9

 4440   برقم    20190806:  تاريخ ، 1742  2009/04/01-ج  احمد محمد احمد -  10

 4440   برقم    20190806:  تاريخ ، 1743  2014/04/01-ج  احمد محمد احمد -  11

 4440   برقم    20190806:  تاريخ ، 1744  2019/04/01-ج  احمد محمد احمد -  12

 9130   برقم    20190806:  تاريخ ، 1755  2010/03/28-ج  فوده خليل حسن منير محمد مها -  13

 9130   برقم    20190806:  تاريخ ، 1756  2015/03/28-ج  فوده خليل حسن منير محمد مها -  14

 11856   برقم    20190806:  تاريخ ، 1767  2015/06/06-ج  موافى طلبة احمد محمد -  15

 3343   برقم    20190806:  تاريخ ، 1753  2013/06/22 - ج  صادق علي عماره -  16

 3343   برقم    20190806:  تاريخ ، 1754  2018/06/22 - ج  صادق علي عماره -  17

 3030   برقم    20190806:  تاريخ ، 1763  2003/12/12-ج  المسلماني السعيد محمد عادل -  18

 3030   برقم    20190806:  تاريخ ، 1764  2008/12/12-ج  المسلماني السعيد محمد عادل -  19

 3030   برقم    20190806:  تاريخ ، 1765  2013/12/12-ج  المسلماني السعيد محمد عادل -  20

 3030   برقم    20190806:  تاريخ ، 1766  2018/12/12-ج  المسلماني السعيد محمد عادل -  21

 11231   برقم    20190807:  تاريخ ، 1770  2019/06/24 - ج  احمد بيومى عبدهللا ياسر -  22

 10372   برقم    20190808:  تاريخ ، 1782  2017/07/24 - ج  سليمان سويلم سليمان ابراهيم -  23

 8927   برقم    20190808:  تاريخ ، 1779  2009/10/31 - ج  احمد الصاوي احمد فايزه -  24

 8927   برقم    20190808:  تاريخ ، 1780  2014/10/31 - ج  احمد الصاوي احمد فايزه -  25

 4529   برقم    20190808:  تاريخ ، 1777  2014/05/04 - ج  الصاوي محمد الصاوي محاسن -  26

 4529   برقم    20190808:  تاريخ ، 1778  2019/05/04 - ج  الصاوي محمد الصاوي محاسن -  27

 1278   برقم    20190815:  تاريخ ، 1790  2001/09/28 - ج  جمعه محمد الديداموني فاطمه -  28

 1278   برقم    20190815:  تاريخ ، 1791  2006/09/28 - ج  جمعه محمد الديداموني فاطمه -  29

 1278   برقم    20190815:  تاريخ ، 1792  2011/09/28 - ج  جمعه محمد الديداموني فاطمه -  30

 1278   برقم    20190815:  تاريخ ، 1793  2016/09/28 - ج  جمعه محمد الديداموني فاطمه -  31

 9703   برقم    20190815:  تاريخ ، 1794  2016/06/08 - ج  ابوزيد محمد عبدالفتاح محمود -  32

 8794   برقم    20190815:  تاريخ ، 1795  2019/08/18 - ج  والتوريدات والتصدير لالستيراد الشافعى/  الى تعدل -  33

 8794   برقم    20190815:  تاريخ ، 1795  2019/08/18 - ج  موسي الشافعي ابراهيم طارق -  34

 1043   برقم    20190818:  تاريخ ، 1797  2019/01/22 - ج  العدوي محمد محمد ليلي -  35

 4833   برقم    20190820:  تاريخ ، 1830  2014/08/12-ج  محمد علي مصطفي وليد -  36



 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

 4833   برقم    20190820:  تاريخ ، 1831  2019/08/12-ج  محمد علي مصطفي وليد -  37

 10480   برقم    20190820:  تاريخ ، 1829  2019/05/17-ج  يونس عبدالوهاب محمد ايمان -  38

 13611   برقم    20190820:  تاريخ ، 1824  2018/09/04-ج  رمضان محمد احمد رضا -  39

 10480   برقم    20190820:  تاريخ ، 1828  2017/11/25-ج  يونس عبدالوهاب محمد ماناي -  40

 9620   برقم    20190820:  تاريخ ، 1827  2016/04/02-ج  سليمان ابراهيم سليمان الشحات -  41

 356   برقم    20190820:  تاريخ ، 1821  2016/05/14 -ج  السيد حسن محمود فكري -  42

 12297   برقم    20190821:  تاريخ ، 1850  2016/03/31-ج  عبدالخالق محمد عبدالرازق احمد -  43

 3589   برقم    20190821:  تاريخ ، 1847  2008/09/21-ج  ابوفاتي عبدالعال عطيه -  44

 3589   برقم    20190821:  تاريخ ، 1848  2013/09/21-ج  ابوفاتي عبدالعال عطيه -  45

 3589   برقم    20190821:  تاريخ ، 1849  2018/09/21-ج  ابوفاتي عبدالعال طيهع -  46

 8612   برقم    20190821:  تاريخ ، 1852  2009/04/13-ج  احمد محمود احمد كوكب -  47

 8612   برقم    20190821:  تاريخ ، 1853  2014/04/13-ج  احمد محمود احمد كوكب -  48

 8612   برقم    20190821:  تاريخ ، 1854  2019/04/13-ج  احمد محمود احمد كوكب -  49

 3179   برقم    20190821:  تاريخ ، 1840  2012/11/22-ج  عريان محجوب طنطاوي حسن -  50

 3179   برقم    20190821:  تاريخ ، 1841  2017/11/22-ج  عريان محجوب طنطاوي حسن -  51

 5884   برقم    20190821:  تاريخ ، 1856  2015/09/12 - ج  الباز علي علي عطيه -  52

 13571   برقم    20190821:  تاريخ ، 1845  2018/07/31-ج  فرج حسنين السعيد حسنين محمد -  53

 4891   برقم    20190821:  تاريخ ، 1839  2019/09/04-ج  رمضان محمد الشبراوي رضا -  54

 11456   برقم    20190822:  تاريخ ، 1858  2014/12/20-ج  الجمل متولى عوض حسن -  55

 13156   برقم    20190822:  تاريخ ، 1872  2017/11/12-ج  عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح وائل -  56

 50   برقم    20190822:  تاريخ ، 1862  2009/04/09 - ج  المراكبي ابراهيم احمد طارق -  57

 50   برقم    20190822:  تاريخ ، 1863  2014/04/09 - ج  المراكبي ابراهيم احمد طارق -  58

 50   برقم    20190822:  تاريخ ، 1864  2019/04/09 - ج  المراكبي ابراهيم احمد طارق -  59

 392   برقم    20190822:  تاريخ ، 1870  2011/05/21-ج  السيد يحي الناعسه -  60

 392   برقم    20190822:  تاريخ ، 1871  2016/05/21-ج  السيد يحي الناعسه -  61

 9407   برقم    20190825:  تاريخ ، 1873  2010/11/12-ج  عبدالمجيد ابراهيم السيد طارق -  62

 9407   برقم    20190825:  تاريخ ، 1874  2015/11/12-ج  عبدالمجيد ابراهيم السيد طارق -  63

 6537   برقم    20190826:  تاريخ ، 1893  2016/07/21 - ج  سالم داحم احمد محمد -  64



 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

 10884   برقم    20190827:  تاريخ ، 1905  2013/10/23 - ج  علي صادق فهمي صادق -  65

 10884   برقم    20190827:  تاريخ ، 1906  2018/10/23 - ج  علي صادق فهمي صادق -  66

 2141   برقم    20190827:  تاريخ ، 1904  2017/04/02-ج  عامر محمد ابراهيم محمد -  67

 12252   برقم    20190828:  تاريخ ، 1926  2016/02/10-ج  مرسى ذكى احمد ابراهيم -  68

 12252   برقم    20190828:  تاريخ ، 1926  2016/02/10-ج  مرسى ذكى احمد ابراهيم -  69

 10362   برقم    20190828:  تاريخ ، 1918  2012/07/15-ج  الشيخ الفداوي علي محمد علي -  70

 10362   برقم    20190828:  تاريخ ، 1919  2017/07/15-ج  الشيخ الفداوي علي محمد علي -  71

 199   برقم    20190828:  تاريخ ، 1909  2000/06/28-ج  العجمي كمال محمد محمد -  72

 199   برقم    20190828:  تاريخ ، 1910  2005/06/28-ج  العجمي كمال محمد محمد -  73

 199   برقم    20190828:  تاريخ ، 1911  2010/06/28-ج  العجمي كمال محمد محمد -  74

 199   برقم    20190828:  تاريخ ، 1912  2015/06/28-ج  العجمي كمال محمد محمد -  75

 12376   برقم    20190828:  تاريخ ، 1916  2016/05/23-ج  عبدالعال حامد السيد حامد -  76

 8575   برقم    20190829:  تاريخ ، 1931  2019/03/28 - ج  سليم محمد محمود محمد -  77

 9195   برقم    20190829:  تاريخ ، 1927  2010/05/16 - ج  العوض المتولي السيد نوال -  78

 9195   برقم    20190829:  تاريخ ، 1928  2015/05/16 - ج  العوض المتولي السيد نوال -  79

 11521   برقم    20190829:  تاريخ ، 1935  2015/01/18-ج  المهدى عبدهللا توفيق عبدهللا توفيق -  80

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8961   برقم    20190801:  تاريخ ، 1707  2009/11/27 - ج  شركاهو عبدالعاطي مراسي يوسف شركه -  1
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