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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مطعم عن 95225 برقم 22222222 فى قيد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ امين المنعم عبد معوض -  1

 الوطنى الحزب الجديده االسر مساكن 61 رقم عماره 6 رقم محل:  بجهة ، مشويات

 مطعم عن 92999 برقم 22222222 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز محمد ابراهيم محمد على -  2

 والجهاد الحديدى الهادى عبد شارع القزاز برج 2 بالمحل اخر رئيسى محل:  بجهة ، جاهزة مأكوالت

 رحالت مكتب عن 42101 برقم 22222224 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا محمد السيد السيد -  3

 36 محل الزهور  الجيزة تعاونيات شوقى احمد عمارة:  بجهة ، داخليه

 تجاره عن 95222 برقم 22222229 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى حسن احمد جمال -  4

 اوجينا و الجيش شارع االمراء برج 6 رقم محل:  بجهة ، التجمل ومستحضرات العطور

 محمول بيع عن 43230 برقم 22222215 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى السيد محمد اشرف -  9

 222 تعاونيات تقسيم اللواء عماره 2 محل:  بجهة ، محمول واكسسوارات

 كوافير عن 95224 برقم 22222224 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه محمد محمود محمد محمد -  6

 الشهداء عطفه شارع اسماعيل ملك باعقار محل:  بجهة ، رجالى

 عن 46640 برقم 22222223 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلبول حسنين حسنين الحميد عبد محمد -  2

 المنيا شارع عوايد 23 وتنظيم مدن 22 رقم بالعقار بالمحل اخر رئيسى محل افتتاح:  بجهة ، الحريمى الجاهزة المالبس تجارة

 ماهر واحمد

 عن 95229 برقم 22222229 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطير محمود نبيه نبيل مصطفي -  0

 شقه التاسع الدور زغلول صفيه شارع 30 عقار الطير برج:  بجهة ، الجمركي التخليص

 عن 95226 برقم 22222229 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضيرى محمد محمد عبده محمد -  5

 القديم دمياط موقف النزهة ابراج 2 عمارة االول الدور 122 شقة:  بجهة ، عقارى تسويق مكتب

 عن 90634 برقم 22222222 فى قيد ، 9222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى صالح محمد التابعى عادل -  12

 للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 15 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد بن وتوزيع وبيع تجارة

 الصديق بكر ابو مساكن 2 عمارة 115 بمحل اخر رئيسى محل:  بجهة ،(  المنظمة واللوائح

 عن 90634 برقم 22222222 فى قيد ، 9222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى صالح محمد التابعى عادل -  11

 للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 15 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد بن وتوزيع وبيع تجارة

 سرحان فهمى ملك والعروبة الجزائر شارع 22 عمارة 2 محل:  بجهة ،(  المنظمة واللوائح

 عن 95220 برقم 22222229 فى قيد ، 9222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس على ابراهيم على ابراهيم -  12

 فيما والتوزيع التجاريه والتوكيالت والتصدير 36 فقره 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 وتوريد والحرفيه الصناعيه المنشات وتشغيل واداره واقامه والمتخصصه والمتكامله العامه والمقاوالت قانونا به مسموح هو

:  بجهة ، ومستلزماتها الكهربائيه االجهزه واستيراد االلى والتحكم االنذار واجهزه المراقبه وكاميرات الزكيه المنازل انظم وتركيب

 الجوهره مساكن 14 عماره 2 شقه

 كافيتريا عن 44025 برقم 22222229 فى قيد ، 922220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرجانى على الدسوقى خالد -  13

 غزالى الهادى وعبد الجيار الشهيد شارع 22 رقم عماره 2 رقم محل:  بجهة ، السريعه والسندوتشات المشروبات لبيع

 95222 برقم 22222225 فى قيد ، 922220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمود ابراهيم محمد الدين حسام -  14

 منتجات وشاحنات سيارات غيار قطع انتاج مستلزمات تشمل عامه وتوريدات وتصدير دولى نقل ومكتب ىجمرك تخليص عن
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 1 رقم شقه:  بجهة ، غذائيه مواد وبتروكيماويات طبيه ومستلزمات مواد مكتبى اثاث مكتبيه وادوات اجهزه خشبيه مصنوعات

 بورتكس تقسيم 36 رقم القطعه على مقامه عماره  التاسع الدور

 مطعم عن 95222 برقم 22222229 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم السيد ابراهيم -  19

 الزهور تعاونيات الواحة عمارة 24 محل:  بجهة ، خفيفة مأكوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   22222224 تاريخ وفى ،   44026:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد السيد جيهان   - 1

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222224 تاريخ وفى ،   99110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيه يوسف محمد فاطمه   - 2

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222229 تاريخ وفى ،   92413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهران على احمد محمود   - 3

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222212 تاريخ وفى ،   34602:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد ابوالوفا السيد   - 4

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222213 تاريخ وفى ،   43951:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فخري عبده فاروق ابراهيم   - 9

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   22222216 تاريخ وفى ،   93204:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاطى عبد المتولى فهيم سوسن   - 6

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22222210 تاريخ وفى ،   26425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهادى عبد ثابت السيد   - 2

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222223 تاريخ وفى ،   42123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البالسي علي يوسف علي   - 0

 لوفاته والفرع التجارى السجل شطب
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  السجل شطب/محو تم   22222223 تاريخ وفى ،   42123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البالسي علي يوسف علي   - 5

 لوفاته والفرع التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222226 تاريخ وفى ،   49923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هريدي احمد السمان محمد   - 12

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   22222222 تاريخ وفى ،   42432:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منسي حسن السيد السيد   - 11

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   22222222 تاريخ وفى ،   92250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الموجود عبد مصطفى السيد   - 12

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 تم   22222222 تاريخ وفى ،   95224:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهران على الجرابحى حسن محمد مريم   - 13

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22222222 تاريخ وفى ،   95242:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخضرى سليمان سليمان فاطمه   - 14

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  22222222 ، تاريخ وفي  95224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميخائيل جوده فؤاد فيكتور -  1

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  22222225 ، تاريخ وفي  32312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد  اسماعيل  السكوتى اسماعيل -  2

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  22222211 ، تاريخ وفي  90642 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر على احمد رزق صبرى محمد -  3

  جنيه  922220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  22222216 ، تاريخ وفي  22422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القزاز مصطفى ابراهيم مصطفى -  4

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  22222216 ، تاريخ وفي  22422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  2222 بادركلين -  9

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  22222216 ، تاريخ وفي  22422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد القزاز مؤسسة -  6

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  22222216 ، تاريخ وفي  22422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد القزاز -  2

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  22222215 ، تاريخ وفي  32691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق على كامل عبدالنبى -  0

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  22222215 ، تاريخ وفي  32691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على كامل النبى عبد بجعله التجارى االسم تصحيح -  5

  جنيه  9222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم
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،  المال رأس تعديل تم  22222222 ، تاريخ وفي  49504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده محمد مصطفي بدريه -  12

  جنيه  912220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  22222223 ، تاريخ وفي  32015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمرة الوهاب عبد محمد محمد -  11

  جنيه  912220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  22222224 ، تاريخ وفي  34423 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداهلل على سمير محمد -  12

  جنيه  29222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  22222229 ، تاريخ وفي  42966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللوته السيد حسن القابوطي محمد السيد -  13

  جنيه  292220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  22222226 ، تاريخ وفي  92045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده جبره كمال سوزان -  14

  جنيه  3922220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  22222226 ، تاريخ وفي  35521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفار علي سعد محمد -  19

  جنيه  12222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  22222226 ، تاريخ وفي  46146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمناوي علي محمد محمد هاني -  16

  جنيه  12222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  22222222 ، تاريخ وفي  40292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميخائيل صبحى فاروق طلعت -  12

  جنيه  922220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  22222222 ، تاريخ وفي  46162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغيطانى السيد المتولى الرفاعى مجدى -  10

  جنيه  3222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 96021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد على محمد محمد على -  1

  العزيز عبد بن عمر مساكن ب 32 عماره 9 بالشقه 2 حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 90634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح محمد التابعى عادل -  2

 الصديق بكر ابو مساكن 2 عمارة 115 بمحل اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 90634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح محمد التابعى عادل -  3

 الصديق بكر ابو مساكن 2 عمارة 115 بمحل اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 90634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح محمد التابعى عادل -  4

 سرحان فهمى ملك والعروبة الجزائر شارع 22 عمارة 2 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 12023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى    العابدين  زين -  9

 االسكان بنك مساكن 21 عقار 36 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 99222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سيد شهيرة -  6

 القابوطى 11 بلوك 41 عقار الثانى بالدور شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 44613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي السيد احمد محمد -  2

 الحريه مساكن 23 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 93220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد رجب على رضا -  0

 السكانا بنك منطقه 02 رقم عقار 2 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 96245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القللى ياقوت محمود هاله -  5

 االسكان بنك مساكن 64 عماره الثانى الدور 0 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 94263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طة السيد سوزان -  12

 االسكان بنك 33 عمارة السادس الدور 31 شقة الى العنوان عدل

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 91925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد سعيد عالء -  11

 الخطاب بن عمر مساكن 136 عمارة 24 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 42101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد السيد السيد -  12

 36 محل الزهور  الجيزة تعاونيات شوقى احمد عمارة/الفرع شطب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 42101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد السيد السيد -  13

 36 محل الزهور  الجيزة تعاونيات شوقى احمد عمارة/بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 94551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف مصطفى السيد محمد اسالم -  14

  الحريه شمال مساكن 90 عماره 4 بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 42101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد السيد السيد -  19

 36 محل الزهور  الجيزة تعاونيات شوقى احمد عمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 45395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حامد محمد منى -  16

 زمزم مساكن 112 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 46046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبي علي السيد احمد -  12

 والعدل الجيزه شارع المصرى العال عبد ملك الثالث بالدور شقه/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 92399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسى العدوى محمد دينا -  10

 الكويت حى مساكن 02 عمارة 1 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 96001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل العال عبد محمود سمير -  15

 عفان بن عثمان مساكن 23 عمارة 19 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 95222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى حسن احمد جمال -  22

 اوجينا و الجيش شارع االمراء برج 6 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 22402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطرى ابراهيم حسين احمد حسين -  21

 مختار والشهيد الطور شارع 09 بالعمارة محل العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 25625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راوى صديق احمد -  22

  السواحل قشالق التسنيم برج المسروق الدور 1 شقة الى العنوان عدل ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 26029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السيد عبده -  23

 ديسمبر 23 مساكن 4 عمارة 12 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 99654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعتر محمد حمدى سالى -  24

 المدينه شباب مساكن السنترال برج علوى الثانى الدور 222 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 49322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب رجب احمد فايزه -  29

 الوليد بن خالد مساكن ب29 عماره 2 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 42221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سالم محمود ياسر -  26

  وكسرى البكرى شارع 69 رقم بالعقار شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 92662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد السيد ابراهيم -  22

 جبر احمد السيد ابراهيم بملك الغردقه جنوب سفارى تقسيم 10 بالعنوان  فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 32312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد  اسماعيل  السكوتى اسماعيل -  20

 البوصيرى وحاره القصير حاره 15 عماره االرضى بالدور 1 محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 32332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد اهلل عبد رشدى محمد -  25

 زغلول صفيه شارع 60 اوجينا برج االول بالدور الشقه مدخل يسار 4 حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 92569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حسين حسين حسين نجالء -  32

 الزهور تعاونيات 2 مدخل االقصر عماره 22 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 99224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مصطفى ابراهيم هدى -  31

  A20 منطقه 12 رقم عماره االول الدور 4 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 91444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشقرة عرفة محمود محمود نهى -  32

 الخليلى خان منطقة الزهراء فاطمة برج 12 عقار الرابع الدور 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 96602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشى احمد رمضان عبده -  33

 الزهراء فاطمه منطقه خدمات 11 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 96594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل مصطفى نيفين -  34

 الجديدة االسر مساكن 30 عمارة 12 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 95222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمود ابراهيم محمد الدين حسام -  39

   بورتكس تقسيم 36 رقم القطعه على مقامه عماره  التاسع الدور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 49925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعناعه ابراهيم كامل ابراهيم -  36

 السواحل قشالق الرحمن عبد برج 5 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 92222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور السيد السيد محمد سالى -  32

 الزهور تعالونيات محفوظ نجيب عمارة 12 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222211 تاريخ وفي 99093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى سليمان برهام باكيناز -  30

 زغلول سعد شارع ج مدخل 262 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 22222211 تاريخ وفي 40432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس شاكر الموجود عبد الدين بهى شار -  35

  القمصان ابو ابراج خلف االصدقاء برج 12ش 1 رقم حجره/  الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 22222211 تاريخ وفي 94132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف المالك عبد صفاء محمد -  42

 القمصان ابو ابراج طيبه برج 19 رقم عماره 3 رقم شقه/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 92323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بربير مسعد مختار انور -  41

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب 121 عماره 5 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 99030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش على على سعد -  42

 البدوى حارة 43 وتنظيم مدن 42 عقار الثالث بالدور شقة الى العنوان عدل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 35006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان العزيز عبد حمزه ناصر -  43

 صناعية منظفات مبيعات بنشاط 1 مجموعة االماراتى الحى 12 بالمحل اخر رئيسى/ االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 22535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد   بدوى  مراد  نبيل -  44

  ومظلوم البلديه شارع 92 عقار االول بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 40432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاوى عيسى ابراهيم محمد عوض عوض -  49

  القابوطى الرابع الدور 6 قطعة 0 بلوك بالمنزل حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 96520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسيلى يوسف الفتاح عبد فاطمه -  46

  الخطاب بن عمر مساكن 142 عمارة 22 شقة الى انالعنو عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222213 تاريخ وفي 94933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد على حسن محمد -  42

 القابوطى 26 عماره الرابع الدور 4 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222213 تاريخ وفي 35006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان العزيز عبد حمزه ناصر -  40

 االماراتى الحى اول دور 1 رقم مجموعه 12 رقم محل/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222213 تاريخ وفي 25222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد  محمد  حسن -  45

  اوجينا شارع سلمى برج الخامس الدور 21 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي 92524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سيفين وليم فريد -  92

 العزيز عبد بن عمر ب 126 عماره 12 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي 96516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد احمد -  91

  الثالثة المنطقة مساكن 12 عمارة 6 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 96390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى المحمدى السيد مصطفى -  92

  الجديد االمل مساكن 1 عمارة 0 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 32021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصباح الحليم عبد زكريا -  93

 الجرابعة منطقة 22 عمارة 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222210 تاريخ وفي 93633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه العطا ابو السيد اشرف -  94

 عماره االربعين منطقه عوف ابو بهعز منطقه 140 عماره 19 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222210 تاريخ وفي 26532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتجارةوالمقاوالت رائف -  99

 القديم اللنش مرسي الحريه مساكن 2 رقم عماره2 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222210 تاريخ وفي 26532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدى محمد رائف محمود -  96

 القديم اللنش مرسي الحريه مساكن 2 رقم عماره2 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222210 تاريخ وفي 99064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف وهبه عبده وجدى هبه -  92

  زمزم مساكن 26 عماره 19 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 94123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سليم دياب طارق دياب -  90

  الضواحى - التصنيع مساكن 42 عماره االرضى الدور 4 شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 49306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحي عبد محمود راضي محمد -  95

  الحريه مساكن 52 رقم عماره 21 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 43230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى السيد محمد اشرف -  62

 222 تعاونيات تقسيم اللواء عماره 2 محل ،:   الـتأشير



 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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 10623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عوض صبرى -  61

  ستانلى قصر برج العاشر الدور 20 بالشقه جرهح/ ليصبح العنوان تعديل ،

 العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 92402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مردان فهمى جالل محمد فهمى ياسمين -  62

 والجعفرية 122 شارع 124 عقار 4 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 91399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى الدسوقى ابراهيم محمد محمد -  63

 الجولف االيمان شارع 9 برج المسروق بالدور 19 مكتب الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 32691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق على كامل عبدالنبى -  64

  المناخ قسم رمضان من العاشر مساكن 14 رقم عمارة 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 22222215 تاريخ وفي 32691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على كامل النبى عبد بجعله التجارى االسم تصحيح -  69

  المناخ قسم رمضان من العاشر مساكن 14 رقم عمارة 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 42024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشر سليمان الجيد عبد فاتن -  66

  الفرات شارع 6 عقار 1 محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 92221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد الموجود عبد امين سناء -  62

 1 القديم طالب ابي بن علي49 رقم عمارة 5 رقم بالشقه حجرة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 93596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو امين سعد جمال محمود -  60

  الضواحى قسم االسكان بنك مساكن 12 رقم عمارة 36 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222215 تاريخ وفي 43230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى السيد محمد اشرف -  65

 222 تعاونيات تقسيم اللواء عماره 2 محل/ اخر رئيسى محل افتتاح/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 42224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد احمد محمد خالد -  22

 القابوطى 19 بلوك 46 عمارة 2 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 94252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرازق عبد محمد محمد هانى -  21

  نفيسة السيدة مساكن 2 عمارة 22 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 92151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع فروج عبده عوض صابرين -  22

 االسكان بنك مساكن 95 عمارة السادس الدور 36 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 93333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام محمود السيد هبه -  23

  زمزم مساكن 20 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 93924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده احمد فوزى محمد -  24

  الحريه مساكن 42 عماره 6 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 92296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى على احمد مجده -  29

 والقليوبية الشرقية شارع العشماوى محمد حسانين هنية ملك الثانى بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 99563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش ديرب فتحيه -  26

 الخريجين شباب مساكن 29 عمارة 13 شقة الى العنوان عدل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 92602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين بخيت محمد وداد -  22

 الوليد بن خالد مساكن 96 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 99259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى محمد احمد الباتعه -  20

 القابوطى 12 بلوك 24 رقم الرابع الدور 4 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 45229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى محمد محمد عادل -  25

 زمزم مساكن االرضى الدور 142 عماره 2 شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 46640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول حسنين حسنين الحميد عبد محمد -  02

 ماهر واحمد المنيا شارع عوايد 23 وتنظيم مدن 22 رقم بالعقار بالمحل اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 22233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الورد ابو محمد السعيد زينب -  01

 الفردوس قريه 1/13 رقم شاليه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 99122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان محمد الحميد عبد السيد احمد -  02

 الوليد بن خالد مساكن ب20 عقار 0 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 46640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبوله حسنين حسنين الحميد عبد محمد -  03

 ماهر واحمد المنيا شارع عوايد 23 وتنظيم مدن 22 رقم بالعقار بالمحل اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 46640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول سنينح حسنين الحميد عبد محمد -  04

 ماهر واحمد المنيا شارع عوايد 23 وتنظيم مدن 22 رقم بالعقار بالمحل اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 94252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرازق عبد محمد محمد هانى -  09

 نفيسة السيدة مساكن 2 عمارة 22 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 92352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد المعاطى ابو ماكتوب هانم -  06

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 34632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد تغيان احمد عبدالحميد -  02

 والقصير العدل شارع 33 رقم بالملك محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 96123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد محمد عادل محمد -  00

  الحريه مساكن 42 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222223 تاريخ وفي 96540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد سالم محمد نجالء -  05

  السادسه المنطقه مساكن 60 رقم عماره 2 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 90412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعيدى محمد عادل محمد -  52

 الوطنى الحزب مساكن 23 عمارة الخامس الدور 22 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 95224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد محمود محمد محمد -  51

  الشهداء عطفه شارع اسماعيل ملك باعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 96341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل ماعيلاس وائل -  52

  النصر مساكن 2 رقم عقار 22 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 96496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى الرازق عبد محمد سمير رانيه -  53

 كهربائية ادوات تجارة بنشاط 1 محل الشروق تقسيم 26 رقم قطعة الواحل بقشالق اخر رئيسى محل/استبعاد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 30145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد القادر عبد كرامى رشيد -  54

 والسواحل االمين شارع 20 عقار الثالث بالدور بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 30145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد  عبده  كرامى  رشيد -  59

 والسواحل االمين شارع 20 عقار الثالث بالدور بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222224 تاريخ وفي 93402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى محمد فهيم محمد فاطمه -  56

  الصفا مساكن  عماره االرضى الدور  رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 44025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجاني علي الدسوقي خالد -  52

 غزالى الهادى وعبد الجيار الشهيد شارع 22 رقم عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 95229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير محمود نبيه نبيل مصطفي -  50

  شقه التاسع الدور زغلول صفيه شارع 30 عقار الطير برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 95226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيرى محمد محمد عبده محمد -  55

 القديم دمياط موقف النزهة ابراج 2 عمارة االول الدور 122 شقة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 42292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باريزمينا صموئيل سمير محمد ياسر -  122

 قبضايا مساكن ب 6 عماره 21 رقم شقه/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 42292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسيوطي سمير محمد ياسر -  121

 قبضايا مساكن ب 6 عماره 21 رقم شقه/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 94220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد عبده صابر رامى -  122

 العروس حاره وتنظيم مدن عوايد 4 رقم العقار اسفل محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 96900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد القادر عبد هدى -  123

 وحده 9222ال مساكن 65عماره 12 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 44025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى على الدسوقى خالد -  124

 غزالى الهادى وعبد الجيار الشهيد شارع 22 رقم عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 42012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد حسن فهمى الشحات -  129

 القديم دمياط موقف 1 عماره 923 شقه/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 99341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عباس فهمى احمد -  126

 الروضه مساكن 4 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره/ الى لعنوانا تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 95222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد ابراهيم -  122

 الزهور تعاونيات الواحة عمارة 24 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 36526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابوزيد كامل خالد -  120

  النورس قريه 324 رقم المنزل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222229 تاريخ وفي 95220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس على ابراهيم على ابراهيم -  125

  الجوهره مساكن 14 عماره 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 42325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل علي حسن عصمت -  112

  البرج مساكن 4 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 99655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى يوسف غريب محمد -  111

 القابوطى 42 عمارة االول بالدور 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 96926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبدالسالم حسين فاطمه -  112

  العزيز عبد بن عمر مساكن ب 9 عقار 6 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 99426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد الهام -  113

  المروه مساكن 21 عقار 2 بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 21232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس رضوان حسن احمد -  114

 الجمركيه الدائره داخل واالرصفه الساحات لصندوق التابع الخدمات مبنى 2 رقم وحده ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 21232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان حسن احمد -  119

 الجمركيه الدائره داخل واالرصفه الساحات لصندوق التابع الخدمات مبنى 2 رقم وحده/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 40219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبرونى طه السيد ايناس -  116

  زغلول سعد شارع السويس قناه برج 2 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 92999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد ابراهيم محمد على -  112

 والجهاد الحديدى الهادى عبد شارع القزاز برج 2 بالمحل اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 92999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد ابراهيم محمد على -  110

 والجهاد الحديدى الهادى عبد شارع القزاز برج 2 بالمحل اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 92933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمد العربى السيد وليد -  115

 القابوطى 4 رقم بلوك 39 رقم بالعقار 3 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  نوانالع تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 95225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ امين المنعم عبد معوض -  122

  الوطنى الحزب الجديده االسر مساكن 61 رقم عماره 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم22222222 تاريخ وفي 95224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل جوده فؤاد فيكتور -  1

 36 فقره 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرلرات قوانين حدود في االستيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222222 تاريخ وفي 12023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى    العابدين  زين -  2

 تجهيزها و الموبليات تجاره نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 96525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع على مصطفى على محمد -  3

 المستعملة المالبس  استيراد/نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 44613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي السيد احمد محمد -  4

 غيار قطع واستيراد 36 فقره 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 السيارات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 91925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد سعيد عالء -  9

 المستعملة المالبس استيراد نشاط اداستبع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 22991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عازر شنوده عازر -  6

 والشنط االحذيه/ نشاط استبعاد....والمحمول المحمول اكسسوارات تجاره/  نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم22222224 تاريخ وفي 96616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر اسكندر جوهر داليا -  2

 وتوريدات. 36 فقره 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى استيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 جافه حلويات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222224 تاريخ وفي 46046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبي علي السيد احمد -  0

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد/ليصبح النشاط تعديل



 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

،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 22402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطرى ابراهيم حسين احمد حسين -  5

 الجاهزة المالبس استيراد نشاط واضافة المالبس تجاره نشاط استبعاد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 25625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راوى صديق احمد -  12

 المستعمله المالبس تجارة نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 99654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعتر محمد حمدى سالى -  11

 المستعملة المالبس استيراد/نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 49322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب رجب احمد فايزه -  12

 غيار قطع واستيراد 36 فقره 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين دحدو فى االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل

 المستعمله والمواتير السيارات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 26029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السيد عبده -  13

 الجاهزة المالبس تجارة نشاط استبعاد

،  النشاط تعديل تم22222225 تاريخ وفي 32312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد  اسماعيل  السكوتى اسماعيل -  14

 جاهزه مالبس تجاره/نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم22222225 تاريخ وفي 92569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حسين حسين حسين نجالء -  19

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222225 تاريخ وفي 21902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد الدين محيى محمد -  16

 وبقاله غذائيه مواد تجاره/  نشاط اضافه....نت واالنتر الكمبيوتر استخدام بدون استيشن بالي نشاط/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222225 تاريخ وفي 96602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشى احمد رمضان عبده -  12

 كافيتريا/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222212 تاريخ وفي 23641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد سامى مكتب -  10

/  على النشاط يقتصر..... والمقاوالت وبيعها وحداتها وتسويق وتشييدها االراضى شراء من العقارى االستثمار/  نشاط استبعاد

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222212 تاريخ يوف 23641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد  سامى محمد -  15

 النشاط يقتصر..... والمقاوالت وبيعها وحداتها وتسويق وتشييدها االراضى شراء من العقارى االستثمار/  نشاط استبعاد:  التأشير

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد/  على

 تعديل تم22222212 تاريخ وفي 23641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمركى  والتخليص لالستيراد سامى  مكتب -  22

 والمقاوالت وبيعها وحداتها وتسويق وتشييدها االراضى شراء من العقارى االستثمار/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد/  على النشاط يقتصر.....

 وصف،  النشاط تعديل تم22222212 تاريخ وفي 49925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعناعه ابراهيم كامل ابراهيم -  21

 مستعمله مالبس واستيراد وطعمية فول مطعم/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222211 تاريخ وفي 94132   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف المالك عبد صفاء محمد -  22

 المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222211 تاريخ وفي 91019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد سعد حسن -  23

 والبيتزا والدواجن اللحوم من جاهزة واطباق وجبات صنع ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222212 تاريخ وفي 96520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسيلى يوسف الفتاح عبد فاطمه -  24

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير



 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،  النشاط تعديل تم22222212 تاريخ وفي 22535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد   بدوى  مراد  نبيل -  29

 وتصدير واستيراد متكامله عموميه مقاوالت/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222212 تاريخ وفي 99030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش على على سعد -  26

 المالبس واستيراد(  36 فقرة 6 والمجموعة 15 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط عدل

 المستعملة

 وصف،  النشاط تعديل تم22222216 تاريخ وفي 92941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على النعيم عبد احمد وليد -  22

 مطاعم وتوريدات اداره/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222216 تاريخ وفي 90634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح محمد التابعى عادل -  20

 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد البن وبيع وطحن تحميص/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 36 فقره

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222216 تاريخ وفي 96516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد احمد -  25

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222215 تاريخ وفي 32691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق على كامل عبدالنبى -  32

 رخام ورشة/  نشاط استبعاد:  التأشير

 تاريخ وفي 32691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على كامل النبى عبد بجعله التجارى االسم تصحيح -  31

 رخام ورشة/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222215

 وصف،  النشاط تعديل تم22222215 تاريخ وفي 42024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشر سليمان الجيد عبد فاتن -  32

 الجاهزه المالبس تجاره/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222215 تاريخ وفي 49306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحي عبد محمود راضي محمد -  33

 المستعمله السيارات غيار قطع تجاره/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 44622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز عبده السيد شحته -  34

 مجمد وخضار مجمده وفراخ مجمده لحوم بيع/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 45229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى محمد محمد عادل -  39

 منجد/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 32015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمرة الوهاب عبد محمد محمد -  36

 36 فقره 6015 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد محمصه/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المواد وتوريد وتغليف وتعبئه المستعمله والمواتير المستعمله السيارات غيار وقطع المستعمله والمالبس الجاهزه االقمشه واستيراد

 الغذائيه

 وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 96540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد سالم محمد نجالء -  32

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 92352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد المعاطى ابو ماكتوب هانم -  30

 بشريه وتنميه تعليميه خدمات مكتب/   نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم22222224 تاريخ وفي 90412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعيدى محمد عادل محمد -  35

 التصدير نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم22222224 تاريخ وفي 96123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد محمد عادل محمد -  42

 الماء وتحت فوق وتصوير وفندقيه بحريه وانشطه وخدمات بحريه توريدات/ نشاط اضافه:  التأشير 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،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 42012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد حسن فهمى الشحات -  41

 36 فقره 6015 المجموعه عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى  االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المستعمله المالبس واستيراد والمستعمله الجديده السيارات واستيراد والتصدير

،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 42966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللوته السيد حسن القابوطي محمد السيد -  42

 المستعمله السيارات غيار قطع تجاره/  نشاط استبعاد.....وكوارتز الزججاج رمل وتصدير التصدير/  نشاط اضافه:  لتأشيرا وصف

 المستعمله والمواتير

 وصف،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 36222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباس محمد احمد احمد -  43

 عقارى تسويق/ نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 42292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باريزمينا صموئيل سمير محمد ياسر -  44

 36 فقره 6015 المجموعه عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االءستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222229 تاريخ وفي 42292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسيوطي سمير محمد ياسر -  49

 واستيراد 36 فقره 6015 المجموعه عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االءستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المستعمله السيارات غيار قطع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222226 تاريخ وفي 99426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد الهام -  46

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم22222226 تاريخ وفي 99655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى يوسف غريب محمد -  42

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم22222224 تاريخ وفي 42101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد السيد السيد -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم22222229 تاريخ وفي 95220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس على ابراهيم على ابراهيم -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم22222229 تاريخ وفي 44025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى على الدسوقى خالد -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم22222222 تاريخ وفي 95225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ امين المنعم عبد معوض -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم22222226 تاريخ وفي 21232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس رضوان حسن احمد -  9

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم22222223 تاريخ وفي 46640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول حسنين حسنين الحميد عبد محمد -  6

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم22222215 تاريخ وفي 43230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى السيد محمد اشرف -  2

 خاص: التأشير



 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،  الشركة نوع تعديل تم22222229 تاريخ وفي 95222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى حسن احمد جمال -  0

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم22222224 تاريخ وفي 95224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد محمود محمد محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم22222222 تاريخ وفي 92999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد ابراهيم محمد على -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم22222225 تاريخ وفي 95222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمود ابراهيم محمد الدين حسام -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم22222229 تاريخ وفي 95226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيرى محمد محمد عبده محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم22222229 تاريخ وفي 95229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير محمود نبيه نبيل مصطفي -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم22222222 تاريخ وفي 90634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى صالح محمد التابعى عادل -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم22222229 تاريخ وفي 95222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد ابراهيم -  19

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   لالستيراد الفارس/التجاريه الشمه اضافه: الى 96525 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222223:  تاريخ فى  ،  -  1

 EGY PRIDE لوجستيك برايد ايجى: الى 95222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222211:  تاريخ فى  ،  -  2

LOGISTIC   

 لالحذيه ابادكو/  التجاريه السمه استبعاد: الى 94132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222211:  تاريخ فى  ،  -  3

   واالستيراد

   دراز ياسين محمد ياسين جومانا: الى 94052 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222215:  تاريخ فى  ،  -  4

   خليل علي سيد نعيمه: الى 49902 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222215:  تاريخ فى  ،  -  9

 انتر فونكس/ التجاريه السمه اضافه: الى 96123 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222224:  تاريخ فى  ،  -  6

   phoenix enterprises برايزز



 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

   الفجر/  التجاريه السمه اضافه: الى 94220 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222229:  تاريخ فى  ،  -  2

 االلمنيوم انظمة وتنفيذ لتصميم ايجيتال: الى 46146 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير مت22222226:  تاريخ فى  ،  -  0

   EGYTAL FOR ARCHITECTURAL ALUMINNUM SYSTEMS المعمارية

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 36422   برقم    22222212:  تاريخ ،   امين محمود محمد محمود السيد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   22222223 تاريخ وفى ،   32216:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  راضى محمود حسن خالد   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   22222223 تاريخ وفى ،   32216:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  راضى محمود حسن خالد   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   22222212 تاريخ وفى ،   33404:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكته و   زهران محمد محود محمد   - 3

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو



 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

 تم   22222212 تاريخ وفى ،   39462:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  الطرابيلى  احمد سعد سامى   - 4

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   22222223 تاريخ وفى ،   22225:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  بدران احمد حسنين وابراهيم فهمى المسيح عبد   - 9

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

 تم   22222223 تاريخ وفى ،   22225:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها خليل ابراهيم الحميد عبد كلثوم ام   - 6

 نهائيا تصفيتهاو الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   22222223 تاريخ وفى ،   22225:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  بدران احمد حسنين وابراهيم فهمى المسيح عبد   - 2

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

 تم   22222223 تاريخ وفى ،   22225:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها خليل ابراهيم الحميد عبد كلثوم ام   - 0

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 22222222،   تاريخ وفي 42351، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها خليل السيد محمد فايزه -  1

  جنيه  22220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222222،   تاريخ وفي 42351، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عيد -  2

  جنيه  22220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 22222223،   تاريخ وفي 42156، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه المر السيد عبده السيد عبده -  3

  جنيه  32222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 23009، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  4

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  9

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،

 تم 22222216،   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  6

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم 22222216،   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  2

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  0

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،

 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  5

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  12

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،



 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

 تم 22222216،   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  11

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم 22222216،   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  12

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  13

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،

 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  14

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  19

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،

 تم 22222216،   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  16

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم 22222216،   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  12

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 23009، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  10

  جنيه  1222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 22222216،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 35032    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الواتكس/النسيجيه للصناعات الكوريه المصريه الشركه -  1

 الصناعية المنطقة13 نمره بورسعيد( 622-620)القطعتين الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222225

 بالرسوه السمكى الحوض بالرسوة

 تعديل تم 22222225 تاريخ وفي 42153    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بخيت بطرس اهلل شكر رمزي -  2

 اكتوبر 6 مساكن 62 رقم عماره 14 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  3

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي

 وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  4

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ

 تم 22222216 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  9

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  6

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  2

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216



 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

 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  0

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي

 وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  5

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ

 تم 22222216 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  12

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  11

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  12

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  13

 وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي 23009

  زغلول

 وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  14

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ

 تم 22222216 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  19

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  16

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وفي 23009    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  12

  زغلول وصفيه دمياط شارع 9 رقم محل/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 22222216 تاريخ

 تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 44332    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة متولى الشاذلى محمد اسالم -  10

 حسين ورثه ملك االصمعى وحاره ماهر احمد شارع الثانى بالدور بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العتمه احمد سيد

 تعديل تم 22222212 تاريخ وفي 44332    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه متولي الشاذلي محمد اسالم -  15

 حسين ورثه ملك االصمعى وحاره ماهر احمد شارع الثانى بالدور بالشقه حجره/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العتمه احمد سيد

 تم 22222222 تاريخ وفي 33121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حسانين   ناجى  الفى وليد شركه -  22

  الطوابق متعدد بورسعيد بجراج وكسرى على محمد شارع 9 رقم المحل/  جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 33121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه ناجى الفى وليد -  21

  الطوابق متعدد بورسعيد بجراج وكسرى على محمد شارع 9 رقم المحل/  جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تم 22222222 تاريخ وفي 33121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ناجى الفى وليد و ناجى الفى خالد -  22

  الطوابق متعدد بورسعيد بجراج وكسرى على محمد شارع 9 رقم المحل/  جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 22222222 تاريخ وفي 33121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ناجى الفى وليد -  23

  الطوابق متعدد بورسعيد بجراج وكسرى على محمد شارع 9 رقم المحل/  جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 22222226 تاريخ وفي 30063    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و حلمي محمد شركه -  24

 الهادى عبد تقسيم شارع الروضه برج 13 رقم عقار الخامس الدور 11 رقم بالشقه حجره/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والحديدى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 42351   برقم قيدها سبق  ، المقاوالت باعمال القيام/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكها خليل السيد محمد فايزه -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222213 تاريخ

 تاريخ وفي 42351   برقم قيدها سبق  ، المقاوالت باعمال القيام/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكته عيد -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222213

 تاريخ وفي 44332   برقم قيدها سبق  ، التصدير/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكة متولى الشاذلى محمد اسالم -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222212

 تاريخ وفي 44332   برقم قيدها سبق  ، التصدير/ نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه متولي الشاذلي محمد اسالم -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222212

   برقم قيدها سبق  ، الرئيسى المركز الى ماكوالت وتحضير بيع/ نشاط اضافه  بسيطة توصية ، واوالده الفرارجى محمد احمد -  9

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 29641

 المركز الى ماكوالت وتحضير بيع/ نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاهم الفرارجى محمد احمد ومراد شريف شركة -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222223 تاريخ وفي 29641   برقم قيدها سبق  ، الرئيسى

   برقم قيدها سبق  ، ودش تكيفات تركيب/ نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاها الماحى محمد الرحمن عبد عواطف -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222222 تاريخ وفي 96229

   برقم قيدها سبق  ، ودش تكيفات تركيب/ نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه الماحى محمد الرحمن عبد عادل مجدى -  0

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم22222222 تاريخ وفي 96229

   ــــــــــــــــــــــ  

    شركةال نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم22222212 تاريخ وفي 43532   برقم قيدها سبق ، وولده سالم محمد سالم احمد -  1

 بسيطة توصية



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خليل السيد محمد فايزه: الى 42351 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  22222222:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكها

 عبد محمود عبده محمد: الى 23009 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  22222216:  تاريخ فى  ،  -  2

 محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر

 عبد محمود عبده محمد: الى 23009 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  22222216:  تاريخ فى  ،  -  3

 محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر

 عبد محمود عبده محمد: الى 23009 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  22222216:  تاريخ فى  ،  -  4

 محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر

 احمد محمد احمد: الى 35469 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  22222222:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكه الحفني حسين

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 42351   برقم    22222222:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل السيد محمد فايزه -  1

 42351   برقم    22222222:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل السيد محمد فايزه -  2

 42351   برقم    22222222:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  زهران محمد فهمي عيد -  3

 42351   برقم    22222222:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  زهران محمد فهمي عيد -  4

   برقم    22222222:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل السيد محمد فايزه -  9

42351 

   برقم    22222222:  تاريخ ، منفرده وقيعوالت االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل السيد محمد فايزه -  6

42351 

   برقم    22222222:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  زهران محمد فهمي عيد -  2

42351 

   برقم    22222222:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  زهران محمد فهمي عيد -  0

42351 

 من اعتبار وذالك واالداريه الماليه السلطات كافه وتحويل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مكسيموس عزيز اسحق عماد -  5

 1222   برقم    22222229:  تاريخ ، 2222/1/1



 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

 من اعتبار وذالك واالداريه الماليه السلطات كافه وتحويل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مكسيموس عزيز اسحق عماد -  12

 1222   برقم    22222229:  تاريخ ، 2222/1/1

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سالم احمد محمود -  11

   برقم    22222212:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد سالم احمد محمود -  12

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  13

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  14

43532 

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  19

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  16

   برقم    22222212:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سالم احمد محمود -  12

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد سالم احمد محمود -  10

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  15

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  22

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  21

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  22

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سالم احمد محمود -  23

43532 

    22222212:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد سالم احمد محمود -  24

 43532   برقم

    22222212:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  29

 43532   برقم

    22222212:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  26

 43532   برقم

   برقم    22222212:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  22

43532 

   برقم    22222212:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  20

43532 



 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

 لجهاتا امام والتوقيع االدارة حق االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد الكريم عبد حسن محمد -  25

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم الرسمية

 خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الجهات امام والتوقيع االدارة حق االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد الكريم عبد حسن محمد -  32

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم الرسمية

 خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الجهات امام والتوقيع االدارة حق االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة ركةش  محمد الكريم عبد حسن محمد -  31

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم الرسمية

 خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الجهات امام والتوقيع االدارة حق االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد الكريم عبد حسن محمد -  32
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 خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 وتحديد الشركة وعمالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد الكريم عبد حسن محمد -  33

 العقود وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم رتباتهم م

 ما بعض او كل الغيرفى تفويض او توكيل حق وله اآلجل او  بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 والتنازل واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى عليها او الشركه من ترفع التى القضايا جميع فى االداره مجلس رئيس تفويض.ذكر

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، على والتوقيع وللغير لنفسه الشركه الصول والشراء البيع في الحق وله

 وتحديد الشركة وعمالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد الكريم عبد حسن محمد -  34
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 ما بعض او كل الغيرفى تفويض او توكيل حق وله اآلجل او  بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 والتنازل واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى عليها او الشركه من ترفع التى القضايا جميع فى االداره مجلس رئيس تفويض.ذكر

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، على والتوقيع وللغير لنفسه الشركه الصول والشراء البيع في الحق وله
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 ما بعض او كل الغيرفى تفويض او توكيل حق وله اآلجل او  بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 والتنازل واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى عليها او الشركه من ترفع التى القضايا جميع فى االداره مجلس رئيس تفويض.ذكر

 32339   برقم    22222212:  تاريخ ، على والتوقيع وللغير لنفسه الشركه الصول والشراء البيع في الحق وله
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 ما بعض او كل الغيرفى تفويض او توكيل حق وله اآلجل او  بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 والتنازل واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى عليها او الشركه من ترفع التى القضايا جميع فى االداره مجلس رئيس تفويض.ذكر
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 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
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 السيد/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطرابيلي محمد سامي احمد -  41

 منهما لكل ويكون مجتمعين او منفردين ادارة مجلس عضو حسن حجازى السيد شريف/ والسيد ادارة مجلس رئيس حسن حجازى

 على والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض حق

 الغير وتوكيل التجارى والسجل العقارى الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود

 34965   برقم    22222222:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى

 السيد/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطرابيلي محمد سامي احمد -  42

 منهما لكل ويكون مجتمعين او منفردين ادارة مجلس عضو حسن حجازى السيد شريف/ والسيد ادارة مجلس رئيس حسن حجازى

 على والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض حق

 الغير وتوكيل التجارى والسجل العقارى الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود

 34965   برقم    22222222:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى

 السيد/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن  حجازى  السيد   شريف -  43

 منهما لكل ويكون مجتمعين او منفردين ادارة مجلس عضو حسن حجازى السيد شريف/ والسيد ادارة مجلس رئيس حسن حجازى

 على والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض حق

 الغير وتوكيل التجارى جلوالس العقارى الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود
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 السيد/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن  حجازى  السيد   شريف -  44

 منهما لكل ويكون مجتمعين او منفردين ادارة مجلس عضو حسن حجازى السيد شريف/ والسيد ادارة مجلس رئيس حسن حجازى

 على والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض حق

 الغير وتوكيل التجارى والسجل العقارى الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود

 34965   برقم    22222222:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى

/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن حجازى السيد شريف محمد -  49

 لكل ويكون مجتمعين او منفردين ادارة مجلس عضو حسن حجازى السيد شريف/ والسيد ادارة مجلس رئيس حسن حجازى السيد

 والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض حق منهما

 وتوكيل التجارى والسجل العقارى الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود على
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/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن حجازى السيد شريف محمد -  46

 لكل ويكون مجتمعين او منفردين ادارة مجلس عضو حسن حجازى السيد شريف/ والسيد ادارة مجلس رئيس حسن حجازى السيد

 والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض حق منهما

 وتوكيل التجارى والسجل ىالعقار الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود على

 34965   برقم    22222222:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى الغير

 حجازى السيد/  السيد من لكل عنها والتوقيع الشركه ادارة تكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن حجازي السيد -  42
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 على والرهن االقتراض حق منهما يكون كما البنوك مع االئتمانيه التسهيالت اتفاقيات وابرام الشركه باسم البنوك من االقتراض

 الغير وتوكيل التجارى والسجل العقارى الشهر ومصلحة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة امام وتمثيلها الشركة تعديل عقود

 34965   برقم    22222222:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى



 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
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 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

 وتمثيل منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  عثمان ابراهيم محمد اهلل عبد اسالم -  69

 95103   برقم    22222222:  تاريخ ، البنوك لدى التعامل واالستدانه والرهن االقتراض وحق البنوك امام الشركه

    22222222:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الحفنى حسين احمد محمد احمد -  66

 35469   برقم

    22222222:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الحفنى حسين احمد محمد احمد -  62

 35469   برقم

    22222222:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الحفنى حسين احمد محمد احمد -  60

 35469   برقم

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد محمد حلمى محمد مداح -  65

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  22

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  21

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  22

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  23

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  24

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة يةتوص  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  29

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

 شراء فى الحق له ان كما - منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  26

 36235   برقم    22222222:  تاريخ ، منفردا للشركة المملوكة السيارات بيع وكذلك للشركة سيارات

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  22

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  20

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  25

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  02

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  01

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  02

 21095   برقم    22222222



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  03

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  04

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  09

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  06

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  02

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  00

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  05

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  52

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  51

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  52

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  53

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  54

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  59

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالقال عبد محمود  محمد محمود -  56

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  52

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  50

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  55

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  122

 21095   برقم    22222222



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  121

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  122

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  123

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  124

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  129

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  126

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  122

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  120

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  125

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  112

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  111

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  112

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  113

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  114

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  119

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  116

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  112

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  110

 21095   برقم    22222222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  115

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  122

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  121

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  122

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة صيةتو  الخالق عبد محمود محمد محمد -  123

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  124

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  129

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  126

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  122

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  120

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود محمد محمد -  125

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ماله  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود محمد محمد -  132

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  131

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  132

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  133

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  134

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  139

 21095   برقم    22222222

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد محمود  محمد محمود -  136

 21095   برقم    22222222



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    22222222:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها خليل السيد محمد فايزه -  1

42351 

 42351   برقم    22222222:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته عيد -  2

   برقم    22222223:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه المر السيد عبده السيد عبده -  3

42156 

   برقم    22222225:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه بخيت بطرس اهلل شكر رمزي -  4

42153 

   برقم    22222212:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  الطرابيلى  احمد سعد سامى -  9

39462 

   برقم    22222213:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها خليل السيد محمد فايزه -  6

42351 

 42351   برقم    22222213:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته عيد -  2

   برقم    22222222:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه نيالحف حسين احمد محمد -  0

35469 

   برقم    22222222:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الحفنى حسين احمد محمد -  5

35469 

   برقم    22222222:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الحفني حسين احمد محمد احمد -  12

35469 

    22222222:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و حسانين   ناجى  الفى وليد شركه -  11

 33121   برقم

 33121   برقم    22222222:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه ناجى الفى وليد -  12

    22222222:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ناجى الفى وليد و ناجى الفى خالد -  13

 33121   برقم

 33121   برقم    22222222:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ناجى الفى وليد -  14

   برقم    22222223:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  واوالده الفرارجى محمد احمد -  19

29641 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاهم الفرارجى محمد احمد ومراد شريف شركة -  16

 29641   برقم    22222223

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    22222221:  تاريخ ، 11296  2223/4/9 حتى سارى 2210/4/6-ج  مصطفى محمد مصطفى طارق -  1

93260 

 23950   برقم    22222222:  تاريخ ، 966  2224/0/29 حتى سارى 2215/0/26/ج  الدسوقى مصطفى حسن محمد -  2

 96532   برقم    22222222:  تاريخ ، 999  2223/9/21 حتى سارى 2210/9/22 -ج  كمالو على حسن على هدى -  3

 92990   برقم    22222222:  تاريخ ، 961  2222/11/23 حتى سارى 2212/11/24-ج  فتيح احمد محمد كامل هبه -  4

   برقم    22222222:  تاريخ ، 943  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  لالستيراد  ريان محمود السيد -  9

42514 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 962  2229/1/0 حتى ساري 2222/1/5 -ج  مردان فهمي جالل محمد الوهاب عبد -  6

43225 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 946  2223/4/32 حتى سارى 2210/9/1-ج  قوطه محمد الوهاب عبد حمدى فاتن -  2

99220 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 993  2223/12/22 حتى سارى 2210/12/23-ج  المسيح عبد صليب ميخائيل مجدي -  0

42221 

 32522   برقم    22222222:  تاريخ ، 2  2224/12/0 حتى سارى 2215/12/5-ج  عبده احمد سيد نبيه احمد -  5

 32469   برقم    22222222:  تاريخ ، 942  2224/9/0 حتى سارى 2215/9/5-ج  حامد  ابراهيم   فتحى  اسامه -  12

 32623   برقم    22222222:  تاريخ ، 1123  2224/0/32 حتى سارى 2215/0/31-ج  الزعترى  احمد  حامد منى -  11

   برقم    22222222:  تاريخ ، 944  2229/2/24 حتى سارى 2222/2/29-ج  عطيه  محمد  المعطى  عبد محمد -  12

23540 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 994  2223/9/10 حتى سارى 2210/9/15-ج  حسن محمد السعيد السعيد هانم -  13

96244 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1222  2224/12/12 حتى سارى 2215/12/11-ج  العيسوي رزق عبده عبده -  14

43425 

 92226   برقم    22222223:  تاريخ ، 1150  2222/2/4 حتى سارى 2210/2/9-ج  دغمش احمد صابر محمد -  19

 43022   برقم    22222223:  تاريخ ، 922  2229/1/2 حتى سارى 2222/1/3-ج  طوبار عباس صالح اسامه -  16



 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

   برقم    22222223:  تاريخ ، 922  2229/1/2 حتى سارى 2222/1/3-ج  واالستيراد العامه للمقاوالت طوبار مؤسسه -  12

43022 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 922  2229/1/2 حتى سارى 2222/1/3-ج  واالستيراد العامه للمقاوالت طوبار -  10

43022 

 44022   برقم    22222223:  تاريخ ، 1153  2222/12/10 تىح سارى 2219/12/15-ج  امبابى احمد عباده عزه -  15

   برقم    22222223:  تاريخ ، 924  2229/2/20 حتى سارى 2222/2/25-ج  خلف الحميد عبد فتحي طارق -  22

43556 

 39252   برقم    22222223:  تاريخ ، 925  2223/2/25 حتى سارى 2210/2/32-ج  البدويهى على  عوض محمد -  21

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1213  2222/1/11 حتى سارى 2212/1/12-ج  يوسف ابو حسن حسن حنان -  22

42652 

 26265   برقم    22222223:  تاريخ ، 1211  2224/3/2 حتى سارى 2215/3/0-ج  محمد  احمد   احمدفهمى -  23

 43093   برقم    22222223:  تاريخ ، 960  2229/1/24 حتى سارى 2222/1/29-ج  موسى اهلل عبد وليم امير -  24

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1101  2222/12/32 حتى سارى 2212/12/31-ج  البربرى محمد محمد يحيا -  29

20532 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1101  2222/12/32 حتى سارى 2212/12/31-ج  البربرى محمد  محمد  يحيى -  26

20532 

 43922   برقم    22222223:  تاريخ ، 1223  2224/11/20 حتى سارى 2215/11/25-ج  قاسم علي عبير -  22

 29233   برقم    22222223:  تاريخ ، 1222  2223/3/13 حتى سارى 2210/3/14-ج  نوفل  محمد  محمد محمد -  20

 45395   برقم    22222223:  تاريخ ، 902  2222/5/22 حتى سارى 2212/5/23-ج  عيسى حامد محمد منى -  25

 36495   برقم    22222223:  تاريخ ، 923  2224/0/2 حتى سارى 2215/0/0-ج  طه  الصديق ابوبكر احمد -  32

 99922   برقم    22222223:  تاريخ ، 1103  2223/9/3 حتى سارى 2210/9/4-ج  حسن عطيه رضا كريم -  31

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1122  2222/12/24 حتى سارى 2212/12/29-ج  المنايلى ابراهيم عبده عبده دعاء -  32

91625 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 909  2224/5/19 حتى سارى 2215/5/16-ج  ابراهيم علي محمد احمد احمد -  33

43329 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 622  2224/3/25 حتى ىسار 2215/3/32-ج  شحتو محمد الرحمن عبد المنعم عبد -  34

42459 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 622  2224/3/25 حتى سارى 2215/3/32-ج  شحته محمد الرحمن عبد المنعم عبد -  39

42459 

 35925   برقم    22222223:  تاريخ ، 1152  2229/3/11 حتى سارى 2222/3/12-ج  البياع حامد كامل احمد -  36

 22611   برقم    22222224:  تاريخ ، 959  2224/12/23 حتى سارى 2215/12/24-ج  كريم رفعت -  32

 94355   برقم    22222224:  تاريخ ، 622  2223/4/22 حتى سارى 2210/4/23-ج  عمر احمد محمد عبده عزة -  30



 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

 92215   برقم    22222224:  تاريخ ، 621  2222/11/6 حتى سارى 2212/11/2-ج  عمر احمد محمد عبده امل -  35

 44293   برقم    22222224:  تاريخ ، 629  2229/3/12 حتى سارى 2222/3/13-ج  العفني علي قرين حسن علي -  42

 43261   برقم    22222224:  تاريخ ، 953  2229/1/3 حتى سارى 2222/1/4-ج  فليه احمد عبده عبده -  41

 99110   برقم    22222224:  تاريخ ، 614  مشطوب 2210/9/1-ج  البيه يوسف محمد فاطمه -  42

 99444   برقم    22222224:  تاريخ ، 622  2223/9/3 حتى سارى 2210/9/4-ج  حجازى محمد على محمود -  43

 42961   برقم    22222224:  تاريخ ، 951  2224/4/11 حتى سارى 2215/4/12-ج  مغازي محمد محروس محمد -  44

 42062   برقم    22222224:  تاريخ ، 623  2224/9/11 حتى سارى 2215/9/12-ج  محمد محمود سمان حسنى -  49

 31166   برقم    22222224:  تاريخ ، 952  2229/3/1 حتى سارى 2222/3/2-ج  مرسال العال عبد العال عبد -  46

   برقم    22222229:  تاريخ ، 626  2222/12/23 حتى سارى 2212/12/24-ج  غادور ابو رمضان المنعم عبد نعمه -  42

91632 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 625  2224/12/12 حتى سارى 2215/12/13-ج  الخضيري محمد محمد خالد -  40

43649 

 26029   برقم    22222229:  تاريخ ، 632  2229/1/31 حتى سارى 2222/2/1-ج  رضوان السيد عبده -  45

 42521   برقم    22222229:  تاريخ ، 639  2224/11/12 حتى سارى 2215/11/12-ج  الكنانى حسن محمد احمد -  92

    22222229:  تاريخ ، 629  2224/12/24 حتى سارى 2215/12/29-ج  خليفه  الرسول عبد الرحيم عبد محمود -  91

 23250   برقم

 23955   برقم    22222229:  تاريخ ، 632  2224/11/29 حتى سارى 2215/5/26-ج  يوسف سليم حامد احمد -  92

   برقم    22222229:  تاريخ ، 621  2223/4/19 حتى سارى 2210/4/16-ج  راجح محمد المهدى السيد محمد -  93

93433 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 622  2224/12/22 حتي ساري 2215/12/20/ج  عيسي احمد العال عبد السيد -  94

43222 

 36220   برقم    22222229:  تاريخ ، 633  2224/9/24 حتى سارى 2215/9/29-ج  محمد حافظ فاروق اشرف -  99

 92552   برقم    22222229:  تاريخ ، 62  2223/2/29 حتى سارى 2210/2/26-ج  خطاب السيد مالك السيد -  96

 22626   برقم    22222229:  تاريخ ، 635  2223/6/2 حتى سارى 2210/6/3-ج  السنجيدى احمد على السيد -  92

 93213   برقم    22222229:  تاريخ ، 615  2223/2/26 حتى سارى 2210/2/22-ج  العنين ابو على خليل على -  90

 43612   برقم    22222226:  تاريخ ، 642  2224/12/3 حتى سارى 2215/12/4 -ج  جميل عبده السعيد السعيد -  95

 39924   برقم    22222226:  تاريخ ، 642  2223/12/0 حتى سارى 2210/12/5/ج  عثمان على عبدالغفار جمال -  62

 43945   برقم    22222226:  تاريخ ، 629  2224/11/15 حتى سارى 2215/11/22-ج  البنا عبده عوض سعيد -  61

 42262   برقم    22222226:  تاريخ ، 643  2222/2/21 حتى سارى 2212/2/22-ج  عامر احمد جبر مها -  62

   برقم    22222225:  تاريخ ، 691  2222/11/12 حتي سارى 2212/11/13-ج  حسين السيد محمد السيد فاطمه -  63

92333 



 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

   برقم    22222225:  تاريخ ، 692  2229/3/14 حتى سارى 2222/3/19-ج  نحله محمد سادات الدين عصام -  64

44262 

 92964   برقم    22222225:  تاريخ ، 642  2223/1/21 حتى سارى 2210/1/22-ج  حافظ فهيم جعفر الدين نور -  69

 39041   برقم    22222225:  تاريخ ، 640  2224/1/2 حتى سارى 2215/1/0-ج  حسين احمد السيد ابراهيم -  66

 99420   برقم    22222225:  تاريخ ، 662  2223/9/3 حتى سارى 2210/9/4-ج  مصطفى عبده على محمد -  62

 42262   برقم    22222225:  تاريخ ، 695  2223/12/22 حتى سارى 2210/12/21-ج  الرحيم عبد عطيه السيد -  60

 36422   برقم    22222225:  تاريخ ، 690  2224/2/29 حتى سارى 2215/2/26-ج  امين محمود محمد محمود -  65

 94252   برقم    22222225:  تاريخ ، 645  2223/4/22 حتى سارى 2210/4/23-ج  ابراهيم صبحى محمد وجنات -  22

   برقم    22222225:  تاريخ ، 623  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  الدياسطى مصطفى محمد عبده -  21

26653 

 42646   برقم    22222225:  تاريخ ، 693  2224/4/20 حتى سارى 2215/4/25-ج  ايوب بباوي عشم منير -  22

 96414   برقم    22222225:  تاريخ ، 692  2223/9/13 حتى سارى 2210/9/14-ج  الشبينى السيد محمد  محمد -  23

 33102   برقم    22222225:  تاريخ ، 602  2211/11/13-ج  احمد عماره   على   بكر ابو -  24

   برقم    22222225:  تاريخ ، 600  2221/11/11 حتى سارى 2216/11/12-ج  احمد عماره   على   بكر ابو -  29

33102 

 99350   برقم    22222225:  تاريخ ، 664  2223/9/3 حتى سارى 2210/9/4-ج  فراج محمود محمد سعاد -  26

   برقم    22222212:  تاريخ ، 604  2229/2/6 حتى سارى 2222/2/2-ج  السحراوي العال بدع فاروق زينب -  22

43050 

 42162   برقم    22222212:  تاريخ ، 625  2224/1/12 حتى ساري 2215/1/10 -ج  مرسي ابراهيم كامل فاطمه -  20

   برقم    22222212:  تاريخ ، 659  2229/1/29 حتى سارى2222/1/26 -ج  االستيراد و للتجاره  فوده    مكتب -  25

31204 

 44256   برقم    22222212:  تاريخ ، 605  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  عاشور محمد مرسي سونيا -  02

 36242   برقم    22222211:  تاريخ ، 220  2224/9/26 حتى سارى 2215/9/22-ج  الدهشان حسن محمد  مخلص -  01

   برقم    22222211:  تاريخ ، 222  2222/12/5 حتى سارى 2212/12/12 -ج  الخضيرى السالم عبد يحيى  سامح -  02

45222 

 43623   برقم    22222211:  تاريخ ، 229  2224/12/4 حتى سارى 2215/12/9 -ج  علي فهيم فهيم رحاب -  03

 32294   برقم    22222211:  تاريخ ، 652  2211/0/2-ج  شعبان المرسى المنعم عبد الدين عصام -  04

   برقم    22222211:  تاريخ ، 650  2221/2/32 حتى سارى 2216/0/1-ج  شعبان المرسى المنعم عبد الدين عصام -  09

32294 

 26000   مبرق    22222211:  تاريخ ، 221  2229/3/2 حتى سارى 2222/3/0-ج  اللبان حموده عبده عبده سمير -  06

 31160   برقم    22222211:  تاريخ ، 655  2229/3/3 حتى سارى 2222/3/4-ج  العوضى على حسنى  محمد -  02



 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

 36252   برقم    22222211:  تاريخ ، 222  2224/6/12 حتى سارى 2215/6/13-ج  الشامى حسن محمود محمد -  00

   برقم    22222211:  تاريخ ، 656  2229/12/31 حتى سارى 2222/1/1 -ج  الصبو عمر محمد سمير محمد -  05

49462 

 43422   برقم    22222211:  تاريخ ، 609  2224/12/11 حتى سارى 2215/12/12-ج  الشناوي عبده سعد عوض -  52

 43215   برقم    22222211:  تاريخ ، 222  2224/2/14 حتى سارى 2215/2/19-ج  زيد ابو احمد حامد صالح -  51

 42401   برقم    22222212:  تاريخ ، 224  2224/3/32 حتى سارى 2215/3/31 -ج  الشوا لطيف ابراهيم عبده -  52

 34602   برقم    22222212:  تاريخ ، 235  2222/12/15-ج  ابراهيم محمد ابوالوفا السيد -  53

 34602   برقم    22222212:  تاريخ ، 242  2222/12/10-ج  ابراهيم محمد ابوالوفا السيد -  54

 34602   برقم    22222212:  تاريخ ، 241  2212/12/12-ج  ابراهيم محمد ابوالوفا السيد -  59

 34602   برقم    22222212:  تاريخ ، 241  2212/12/16-ج  ابراهيم محمد ابوالوفا السيد -  56

 34602   برقم    22222212:  تاريخ ، 242  2212/12/16-ج  ابراهيم محمد ابوالوفا السيد -  52

   برقم    22222212:  تاريخ ، 233  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23 -ج  اللبودى الفتاح عبد على محمد -  50

12152 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 222  2224/3/22 حتى سارى 2215/3/21 -ج  علي السالم عبد هاللي محمد -  55

42425 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 234  2224/1/29 حتى سارى 2215/1/26 -ج  صبح السعيد السيد محمد السيد -  122

42202 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 219  2224/6/22 ختى سارى 2215/6/20-ج  عياد حسن محمود عبده محمود -  121

42530 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 239  2223/9/14 حتى سارى 2210/9/19 -ج  عبده عبدالسالم حسين فاطمه -  122

96926 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 240  2223/6/23 حتى سارى 2210/6/24 -ج  جمعه اسماعيل عثمان على -  123

39100 

 22142   برقم    22222212:  تاريخ ، 236  2224/2/12 حتى سارى 2215/2/13 -ج  بانوب   فؤاد  انسى -  124

   برقم    22222212:  تاريخ ، 229  2221/12/12 حتى سارى 2216/12/13-ج  السفن واصالح لبناء الكتبى ترسانه -  129

20110 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 229  2221/12/12 حتى سارى 2216/12/13-ج  السفن واصالح  لبناء الكتبى ورشه -  126

20110 

 36301   برقم    22222213:  تاريخ ، 262  2224/2/11 حتى سارى 2215/2/12-ج  اللبان حسن حسن زاهيه -  122

 42026   برقم    22222213:  تاريخ ، 266  2224/2/6 حتى سارى 2215/2/2-ج  بدوى احمد بدوى احمد -  120

 43256   برقم    22222213:  تاريخ ، 264  2229/1/5 حتى سارى 2222/1/12-ج  حافظ محمد يوسف وليد -  125

 43951   برقم    22222213:  تاريخ ، 262  2225/11/25-ج  فخري عبده فاروق ابراهيم -  112
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 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 43951   برقم    22222213:  تاريخ ، 263  مشطوب2214/11/20-ج  فخري عبده فاروق ابراهيم -  111

 43002   برقم    22222213:  تاريخ ، 293  2229/2/1 حتى سارى 2222/2/2-ج  االصفر جمعه احمد حسن -  112

 92690   برقم    22222216:  تاريخ ، 222  2224/11/16 حتى سارى 2215/11/12-ج  بدره السيد حسنين هانى -  113

   برقم    22222216:  تاريخ ، 023  2224/0/22 حتى سارى 2215/0/22-ج  قورة  ابراهيم احمد اشرف محمد -  114

26911 

   برقم    22222216:  تاريخ ، 229  2223/4/22 حتى سارى 2210/4/23-ج  الرحمن عبد محمد السيد ثناء -  119

94352 

 96516   برقم    22222216:  تاريخ ، 262  2223/9/21 حتى سارى 9/22//2210-ج  خضر احمد محمد احمد -  116

   برقم    22222216:  تاريخ ، 201  2224/11/24 حتى سارى 2215/11/29-ج  عبدالغفار محمد فوزى حمدى -  112

36026 

 43330   برقم    22222216:  تاريخ ، 265  2224/5/14 حتى سارى 2215/5/19-ج  قناوي بديع سليمان محمد -  110

   برقم    22222216:  تاريخ ، 226  2222/12/23 حتى سارى 2212/12/24-ج  زيد ابو حسين عثمان محمد عثمان -  115

91622 

   برقم    22222216:  تاريخ ، 221  2224/11/29 حتى سارى 2215/11/26-ج  العراقى  محمد     زكريا يحى -  122

23523 

 43260   برقم    22222212:  تاريخ ، 022  2229/1/4حتى سارى 2222/1/9-ج  عروق احمد احمد سميره -  121

 36224   برقم    22222212:  تاريخ ، 210  2224/6/6 حتى سارى 2215/6/2-ج  يعقوب احمد محمد احمد -  122

 31129   برقم    22222212:  تاريخ ، 253  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  حامد التميمى  الصادق -  123

 26012   برقم    22222212:  تاريخ ، 255  2229/9/1  حتى سارى 2222/2/2-ج  عكاشه حسنين عبده عطارد -  124

 99149   برقم    22222212:  تاريخ ، 252  2223/4/32 حتى سارى 2210/9/1-ج  على محمد ابراهيم فايزه -  129

   برقم    22222212:  تاريخ ، 209  2223/1/12 حتى سارى 2210/1/13-ج  شتيوى محمد الداودى العربى -  126

92311 

 22922   برقم    22222212:  تاريخ ، 252  2224/5/32 حتى سارى 2215/12/1-ج  الخضيرى محمد العال عبد -  122

 32564   برقم    22222210:  تاريخ ، 030  222412/29 حتى سارى 2215/12/26-ج  احمد شلبى    على سمير -  120

   برقم    22222210:  تاريخ ، 039  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  سعد عبده محمود سعيد محمد -  125

43602 

 22951   برقم    22222210:  تاريخ ، 026  2224/12/0 سارى 2215/12/5-ج  شلبى السيد -  132

 43324   برقم    22222210:  تاريخ ، 023  2224/5/29 حتى سارى 2215/5/26-ج  زاهر خليل محمود حبيبه -  131

 43324   برقم    22222210:  تاريخ ، 023  2224/5/29 حتى سارى 2215/5/26-ج  زاهر خليل محمد حبيبه -  132

 26532   برقم    22222210:  تاريخ ، 012  2229/3/23 حتى سارى  2222/3/24-ج  للتجارةوالمقاوالت رائف -  133

 26532   برقم    22222210:  تاريخ ، 012  2229/3/23 حتى سارى  2222/3/24-ج  سعدى محمد رائف محمود -  134



 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

 15623   برقم    22222210:  تاريخ ، 020  2224/4/9 حتى سارى 2215/4/6-ج  توفيق  السيد -  139

   برقم    22222210:  تاريخ ، 095  2229/1/24 حتى سارى 2222/1/29-ج  سالم احمد محمد ابراهيم محمد -  136

43042 

 32019   برقم    22222210:  تاريخ ، 022  2224/11/4 حتى سارى 2215/11/9-ج  ريحان حسن حسن سعد -  132

   برقم    22222210:  تاريخ ، 034  2224/11/2 حتى سارى 2215/11/0-ج  حماده عوف احمد مسعد ساميه -  130

43942 

 34032   برقم    22222210:  تاريخ ، 022  2223/2/22 حتى سارى 2210/2/20-ج  البسوسى صالح السيد اميره -  135

   برقم    22222210:  تاريخ ، 032  2224/11/25 حتى سارى 2215/11/32-ج  غربيه ابو العزيز عبد السيد نبيل -  142

43929 

 26425   برقم    22222210:  تاريخ ، 035  2214/6/13-ج  الهادى عبد ثابت السيد -  141

 99122   برقم    22222210:  تاريخ ، 032  2223/4/32 حتى سارى2210/9/1-ج  يوسف محمد حبيب حسام -  142

   برقم    22222210:  تاريخ ، 029  2224/11/20 حتى سارى 2215/11/25-ج  عماره مصطفى السيد احمد طارق -  143

36032 

   قمبر    22222215:  تاريخ ، 049  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/20-ج  عميره ابو ابراهيم يسرى تامر -  144

36522 

 43102   برقم    22222215:  تاريخ ، 094  2224/0/10 حتى سارى 2215/0/15 -ج  عرفه ابراهيم حلمي برهام -  149

 43019   برقم    22222215:  تاريخ ، 012  2229/1/13 حتى سارى 2222/1/14-ج  العنين ابو محمد اشراق -  146

 43012   برقم    22222215:  تاريخ ، 092  2229/1/13 حتى سارى 2222/1/14-ج  العنين ابو محمد دالل -  142

   برقم    22222215:  تاريخ ، 093  2223/0/12 حتى سارى 2210/0/15-ج  حلبيه الغني عبد محمد محمد -  140

41622 

 43502   برقم    22222215:  تاريخ ، 046  2229/2/23  حتى سارى 2222/2/24-ج  عساف محمود احمد وليد -  145

   برقم    22222215:  تاريخ ، 092  2223/4/15 حتى سارى 2210/4/22-ج  مصطفى احمد الخالق عبد حمدى -  192

93902 

 23525   برقم    22222215:  تاريخ ، 405  2229/3/12 حتى سارى 2222/3/11-ج  عثمان محمد عثمان احمد -  191

 20219   برقم    22222215:  تاريخ ، 042  2223/4/16 حتى سارى 2210/4/12-ج  زرمبه السيد فؤاد عاطف -  192

   برقم    22222215:  تاريخ ، 011  2222/0/22 حتى سارى 2212/0/21-ج  خطره ابو احمد ابراهيم عواطف -  193

40629 

 39501   برقم    22222215:  تاريخ ، 022  /2224/3/3 حتى سارى 2215/3/4-ج  عبداهلل محمود عبداهلل محمود -  194

   برقم    22222215:  تاريخ ، 096  2223/9/20 حتى ساترى 2210/9/25 -ج  مزروع فروح عبده عوض ه عبد -  199

92152 

 23562   برقم    22222215:  تاريخ ، 092  2229/3/9 حتى سارى 2222/3/6 -ج  المحالوى محمد  السيد سميه -  196



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    22222215:  تاريخ ، 025  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  راغب المنعم عبد محمد مجدى -  192

26099 

 43099   برقم    22222215:  تاريخ ، 042  2229/1/24 حتى سارى 2222/1/29-ج  عيد محمود فوزي سامح -  190

   برقم    22222215:  تاريخ ، 040  2224/2/16 حتى سارى 2215/2/12-ج  العزاز الدين عز ابراهيم حسن -  195

12051 

 32122   برقم    22222215:  تاريخ ، 010  2224/1/3 حتى سارى 2215/1/4-ج  والدواجن للطيور مجدى -  162

   برقم    22222215:  تاريخ ، 091  2223/9/11 حتى سارى 2210/9/12-ج  المزاحى محمد عبده احمد محمد -  161

96203 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 052  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/20-ج  الصاوى احمد محمود احمد -  162

26233 

 96040   برقم    22222222:  تاريخ ، 512  2223/9/21 حتى سارى 2210/9/22-ج  نوفل السيد احمد دوات -  163

 39223   برقم    22222222:  تاريخ ، 053  2223/9/22 حتى سارى 2210/9/21-ج  واالستيراد  للتجاره العتر -  164

 22614   برقم    22222222:  تاريخ ، 523  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  الخشاب عزت رجب -  169

   برقم    22222222:  تاريخ ، 026  2223/4/21 حتى سارى 2210/4/23-ج  ابراهيم مسعد صبرى فاطمه -  166

94202 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 056  2223/4/19 حتى سارى 2210/4/16-ج  غانم المحسن عبد احمد محمد -  162

93432 

 43506   برقم    22222222:  تاريخ ، 560  2229/3/26 حتى سارى 2222/3/22-ج  سليمان محمد احمد السيد -  160

   برقم    22222222:  تاريخ ، 061  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  الجمل   رمضان   توفيق السيد -  165

32562 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 052  2223/11/24 حتى سارى 2210/11/29-ج  امين  الفتاح عبد على  محمد -  122

25522 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 059  2222/12/12 حتى سارى 2212/12/10-ج  العشرى حسن كامل حسن عمرو -  121

91354 

 31122   برقم    22222222:  تاريخ ، 521  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  ابراهيم خالد على جمال -  122

 92231   برقم    22222222:  تاريخ ، 029  2222/5/20 حتى سارى 2212/5/25-ج  اهلل عبد حسن محمد ذكاء -  123

   برقم    22222222:  تاريخ ، 024  2221/12/5 حتى سارى 2216/12/12-ج  سليمان ابو لفتاحا عبد محمد ابراهيم -  124

40125 

 36993   برقم    22222222:  تاريخ ، 022  2224/5/4 حتى سارى 2215/5/9-ج  هالل طه السيد هشام -  129

   برقم    22222222:  تاريخ ، 003  2223/4/22 حتى سارى 2210/4/23-ج  الرحمن عبد عبده محمد تامر -  126

94162 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 023  2224/9/29 حتى سارى 2215/9/26-ج  ابراهيم محمد محروس رضا محمد -  122

42260 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 42432   برقم    22222222:  تاريخ ، 1222  مشطوب 2212/12/23-ج  منسي حسن السيد السيد -  120

 32040   برقم    22222223:  تاريخ ، 541  2224/11/16 حتى سارى 2215/11/12-ج  المهدى شحاته محمد -  125

 42215   برقم    22222223:  تاريخ ، 502  2223/1/13 حتى سارى 2210/1/14-ج  شاهين حامد محمود محمد -  102

   برقم    22222223:  تاريخ ، 542  2222/11/32حتى سارى 2212/12/1-ج  العال عبد النبى عبد عادل  سمر -  101

92025 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 524  2229/1/12 حتى سارى 22221/10-ج  الفولي مرسي الحميد عبد حامد -  102

43031 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 534  2224/11/10 حتى سارى 2215/11/15-ج  الفوط محمود اسماعيل نعيمه -  103

26692 

 42123   برقم    22222223:  تاريخ ، 532  2211/4/10-ج  البالسي علي يوسف علي -  104

 42123   برقم    22222223:  تاريخ ، 531  2216/4/12-ج  البالسي علي يوسف علي -  109

 42619   برقم    22222223:  تاريخ ، 520  2224/4/24 حتى سارى 2215/4/29-ج  مرعى ابراهيم حسنى كمال -  106

 42619   برقم    22222223:  تاريخ ، 520  2224/4/24 حتى سارى 2215/4/29-ج  مرعي ابراهيم حسن كمال -  102

 43034   برقم    22222223:  تاريخ ، 590  2229/1/10 حتى سارى 2222/1/15-ج  ندا السيد القادر عبد رضا -  100

 44230   برقم    22222223:  تاريخ ، 512  2229/3/9 حتى سارى 2222/3/6-ج  صالح شكري عبده عمرو -  105

 26063   برقم    22222223:  تاريخ ، 536  2229/2/29 حتى سارى 2222/2/26-ج  على عبادى على نجاة -  152

 36111   برقم    22222223:  تاريخ ، 512  2224/4/13 حتى سارى 2215/4/14-ج  البنا السعيد فهمى رضا -  151

 46461   برقم    22222223:  تاريخ ، 596  2211/6/10-ج  المسيح عبد اسكندر جندي هايدي -  152

    22222223:  تاريخ ، 516  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  عبدالعزيز محمود  الفتاح  عبد حمدى -  153

 32542   برقم

 32632   برقم    22222223:  تاريخ ، 525  2224/5/1 حتى سارى 2215/5/2-ج  فليه احمد محمد  احمد -  154

   برقم    22222223:  تاريخ ، 510  2229/1/31 حتى سارى 2222/2/1-ج  االستيراد  و  للتجاره    شبانه -  159

23002 

 36662   برقم    22222223:  تاريخ ، 540  2224/12/4 حتى سارى 2215/12/9-ج  فويله محمد محمد محمد -  156

 42123   برقم    22222223:  تاريخ ، 532  2212/0/9-ج  البالسي علي يوسف علي -  152

 32230   برقم    22222223:  تاريخ ، 525  2224/12/19 حتى سارى 2225/12/16-ج  عزت صيدلية -  150

 92643   قمبر    22222223:  تاريخ ، 529  2224/12/29 حتى سارى 2215/1226-ج  جبر ابراهيم يحيى سماح -  155

 92164   برقم    22222223:  تاريخ ، 546  2222/11/9 في التجديد يستحق  جبر السيد محمد محمد هاله -  222

   برقم    22222223:  تاريخ ، 532  2224/2/23 حتى سارى 2215/2/24-ج  النواصره السيد محمد ايهاب -  221

39592 
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 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    22222223:  تاريخ ، 501  2223/4/32 حتى سارى 2210/9/1-ج  محمد عبادى الغنى عبد مصطفى -  222

99192 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 544  2224/6/11 حتى سارى 2215/6/12-ج  الطرابيلى عبدالسالم على عبدالسالم -  223

36205 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 526  2229/2/22 حتى سارى 2222/2/23-ج  المتولى الشافعى الشافعى امانى -  224

32266 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 1212  2224/2/24 حتى سارى 2215/2/29-ج  سليمان احمد  كامل محمد  ايمن -  229

36423 

 22933   برقم    22222224:  تاريخ ، 561  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  عطيه خليل حسن -  226

   برقم    22222224:  تاريخ ، 564  2223/9/29 حتى سارى 2210/9/26-ج  اسماعيل محمد حجازى السيد -  222

92220 

 31133   برقم    22222224:  تاريخ ، 592  2219/2/14-ج  المخزنجى  ابراهيم عبده ابراهيم ابراهيم -  220

    22222224:  تاريخ ، 591  2229/2/12 حتى سارى 2222/2/13-ج  المخزنجى  ابراهيم عبده ابراهيم ابراهيم -  225

 31133   برقم

 23632   برقم    22222224:  تاريخ ، 563  2224/5/19 حتى سارى 2215/5/16-ج  القصيفى محمد احمد فاتن -  212

 43594   برقم    22222224:  تاريخ ، 542  2229/2/22 حتى سارى 2222/2/21-ج  فرح محمد محمد رجاء -  211

 42396   برقم    22222224:  تاريخ ، 520  2224/3/3 حتى سارى 2215/3/4/ج  عثمان احمد محمود رضا -  212

 36569   برقم    22222224:  تاريخ ، 562  2229/1/24 حتى سارى 2222/1/29-ج  فرج محمود محمد ممدوح -  213

   برقم    22222224:  تاريخ ، 523  2221/6/16 حتى سارى 2216/6/12-ج  المسيح عبد اسكندر جندي هايدي -  214

46461 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 505  2223/9/6 حتى سارى 2210/9/2-ج  هديه حسن كمال مصطفى  لبنى -  219

99952 

 31223   برقم    22222224:  تاريخ ، 599  2229/3/16 حتى سارى2222/3/12-ج  شراره خليل ابراهيم -  216

    22222229:  تاريخ ، 1222  2223/4/23 حتى سارى 2210/4/23-ج  المصرى احمد االسالم سيف على ثناء -  212

 94323   برقم

   برقم    22222229:  تاريخ ، 5536  2224/6/22 حتى سارى 2215/6/20-ج  لهيطه توفيق محمد علي الدين عالء -  210

42539 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1233  2224/9/16 حتى سارى 2215/9/12-ج  ارمانيوس عطيه عيسي مودي -  215

42226 

 41921   برقم    22222229:  تاريخ ، 1222  2223/2/26 حتى سارى 2210/2/22-ج  محمد علي محمد علي -  222

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1226  2224/3/22 حتى سارى 2215/3/20-ج  الغرباوي ممد محمود الكريم عبد -  221

42462 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1221  2224/0/12 حتى سارى 2215/0/11-ج  لالستيرادوالتصدير البرلسى -  222

36465 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1221  2224/0/12 حتى سارى 2215/0/11-ج  البرلسى محمود محمد احمد -  223

36465 

 42932   برقم    22222229:  تاريخ ، 1225  2224/4/6 حتى سارى 2215/4/2-ج  ابراهيم الشيخ محمد عالء -  224

   برقم    22222229:  تاريخ ، 550  2223/5/14 حتى سارى 2210/5/19-ج  لالستيراد العربى السيد نبيل -  229

39446 

 36420   برقم    22222229:  تاريخ ، 506  2224/2/10 حتى سارى 2215/2/15-ج  لالستيراد الحمامى -  226

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1222  2229/1/13 حتى سارى 2222/1/14-ج  الرحمن عبد احمد محمد احمد -  222

43036 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1223  2224/0/21 حتى سارى 2215/0/22-ج  الرؤف عبد شكري عبده محمد -  220

43102 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1215  2224/4/15 حتى سارى 2215/4/22-ج  الجمل محمد السعيد محمد سامح -  225

42954 

 23060   برقم    22222229:  تاريخ ، 1212  2229/1/15 حتى سارى 2222/1/22-ج  الجزار السيد محمد -  232

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1216  2224/4/20 حتى سارى 2215/4/25-ج  طرطور احمد احمد السعيد -  231

42642 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1212  2229/3/23 حتى سارى 2222/3/24-ج  علي جمعه اللطيف عبد ممدوح -  232

44122 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 500  2224/9/15 حتى سارى 2215/9/22-ج  السري احمد احمد السيد هبه -  233

42022 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1214  2223/9/11 حتى سارى 2210/9/12-ج  المعطى عبد كامل عادل احمد -  234

96155 

    22222226:  تاريخ ، 1296  2224/12/21 حتى سارى 2215/12/22-ج  حمادى  الحليم عبد   محمود     نبويه -  239

 32594   برقم

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1263  2224/5/26 حتى سارى 2215/5/22-ج  السالم عبد محمد علي احمد محمد -  236

43325 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1290  2222/5/2 حتى سارى 2212/5/0-ج  محمود المنعم عبد المنعم عبد امل -  232

45146 

 29530   برقم    22222226:  تاريخ ، 1242  2223/12/22 حتى سارى 2210/12/21-ج  سرحان احمد محمد -  230

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1242  2224/6/16 حتى سارى 2215/6/12-ج  عامر على عبده مسعد محمد -  235

36324 

 42962   برقم    22222226:  تاريخ ، 1242  2224/4/13 حتى سارى 2215/4/14-ج  السعيد سعد محمد -  242

 42016   برقم    22222226:  تاريخ ، 1240  2224/6/2 حتى سارى 2215/6/3-ج  رزق محمد نظمي عادل -  241

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1202  2224/2/13 حتى سارى 2215/2/14-ج  الجنيدى على محمد مصطفى -  242

26236 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 49923   برقم    22222226:  تاريخ ، 1291  2211/1/12-ج  هريدي احمد السمان محمد -  243

 49923   برقم    22222226:  تاريخ ، 1291  2216/1/16-ج  هريدي احمد السمان محمد -  244

 49923   برقم    22222226:  تاريخ ، 1264  مشطوب 2216/1/16-ج  هريدي احمد السمان محمد -  249

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1246  2223/12/21 حتى سارى 2210/12/22-ج  المغربى  سليمان محمد  ممدوح -  246

25046 

 12292   برقم    22222222:  تاريخ ، 1221  2229/2/12 حتى سارى 2222/2/13-ج  الدش محمود حنيدق -  242

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1205  2222/5/25 حتى سارى 2212/5/32-ج  البارى عبد عطيه حسن نجالء -  240

45935 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1222  2224/5/22 حتى سارى 2215/5/20-ج  الوهاب عبد سالمه فاروق هدى -  245

26962 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1122  2229/3/25 حتى سارى 2222/3/32-ج  عبدالباقى محمد محمود على -  292

32216 

 43121   برقم    22222222:  تاريخ ، 1220  2224/0/1 حتى سارى 2215/0/2-ج  يوسف علي حسن حسن -  291

 32922   برقم    22222222:  تاريخ ، 1254  2224/2/9 حتى سارى 2215/2/6-ج  ابوزيد محمد يحيى سليمان -  292

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1254  2224/2/9 حتى سارى 2215/2/6-ج  ابوزيد محمد   يحى    سليمان -  293

32922 

    22222222:  تاريخ ، 1269  2224/0/6 حتى سارى 2215/0/2-ج  سليمان عبدالموجود  مصطفى  عبدالمحسن -  294

 36496   برقم

    22222222:  تاريخ ، 1224  2229/2/29 حتى سارى 2222/2/26-ج  عيسى السيد المعاطى ابو الدين سعد محمد -  299

 26022   برقم

 32012   برقم    22222222:  تاريخ ، 1203  2224/11/2 تىح سارى 2215/11/0-ج  السيد محمد عادل -  296

 32012   برقم    22222222:  تاريخ ، 1203  2224/11/2 حتى سارى 2215/11/0-ج  جداره السيد محمد عادل -  292

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1252  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  خضر عطوه عربى محمد -  290

26222 

 21292   برقم    22222222:  تاريخ ، 1209  2229/0/32 حتى سارى 2222/0/31-ج  ابراهيم صادق المنعم عبد -  295

 32112   برقم    22222222:  تاريخ ، 1251  2229/3/0 حتى سارى 2222/3/5-ج  داود شحاته محمد احمد احمد -  262

 43590   برقم    22222222:  تاريخ ، 1202  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  خليل السيد السعيد محمد -  261

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1223  2222/12/14 حتى سارى 2212/12/19-ج  الزكى محمد احمد مصطفى -  262

91296 

 12223   برقم    22222222:  تاريخ ، 1226  2229/2/15 حتى سارى 2222/2/22-ج  الزينى جمعه احمد محمد -  263

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1256  2222/12/22 حتى سارى 2212/12/23-ج  شرف محمود حسونه حنان -  264

45522 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 43125   برقم    22222222:  تاريخ ، 1250  2224/0/2 حتى سارى 2215/0/3-ج  عويضه السيد ابراهيم اسامه -  269

 92250   برقم    22222222:  تاريخ ، 1225  مشطوب 2210/2/5-ج  الموجود عبد مصطفى السيد -  266

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 963  2229/2/4 سارى 2222/2/9-ج  وشركاها مصطفى الحليم عبد محمد مفيده -  1

22224 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 963  2229/2/4 سارى 2222/2/9-ج  شركاها  و  المصرى رجب رسميه شركه -  2

22224 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 963  2229/2/4 سارى 2222/2/9-ج  شريكها  و   المصرى   رجب  رسميه  شركه -  3

22224 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 963  2229/2/4 سارى 2222/2/9-ج  كاهشر و     الغيط ابو   مختار على    شركه -  4

22224 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 963  2229/2/4 سارى 2222/2/9-ج  شريكه  و   الغيط ابو  مختار على  شركه -  9

22224 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 962  2224/12/19 حتى  سارى 2215/12/16-ج  شركاها و الجباس محمد رفعت هويدا -  6

43621 

 24925   برقم    22222222:  تاريخ ، 940  2211/3/2-ج  وشريكه جمعه شلبي متولي جمال -  2

 24925   برقم    22222222:  تاريخ ، 940  2211/3/2-ج  واوالده جمعه المتولى شركه -  0

 24925   برقم    22222222:  تاريخ ، 945  2221/3/9  حتى سارى 2216/3/6-ج  وشريكه جمعه شلبي متولي جمال -  5

 24925   برقم    22222222:  تاريخ ، 945  2221/3/9  حتى سارى 2216/3/6-ج  واوالده جمعه المتولى شركه -  12

 42536   برقم    22222223:  تاريخ ، 1109  2224/6/22 حتى سارى 2215/6/20-ج  وشركاه مراد احمد محمود -  11

 42536   برقم    22222223:  تاريخ ، 1109  2224/6/22 حتى سارى 2215/6/20-ج  وشريكه مراد احمد محمود -  12

 26352   برقم    22222223:  تاريخ ، 901  2224/6/3 حتى سارى 2215/6/4-ج  شركاه و  مصطفى محمد عوض -  13

   برقم    22222223:  تاريخ ، 901  2224/6/3 حتى سارى 2215/6/4-ج  مصطفى  محمد عوض  واحمد محمد -  14

26352 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 990  2224/3/14 حتى سارى 2215/3/19-ج  وشريكها خليل السيد محمد فايزه -  19

42351 

 42351   برقم    22222223:  تاريخ ، 990  2224/3/14 حتى سارى 2215/3/19-ج  وشريكته عيد -  16

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1222  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  وشركائه نصر محمد سمير اسامه -  12

26045 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    22222223:  تاريخ ، 1222  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  وشركاها السبع السيد على وجيدة شركة -  10

 26045   برقم

    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  مابراهي احمد   ورحاب  على  يسرى محمد -  15

 32552   برقم

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشركاه   رفيله شنوده  جمال -  22

32552 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشريكته رفيله شنوده حمال -  21

32552 

 32552   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشريكه رفيله شنوده جمال -  22

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشركاه ربه عبد  رفله شنوده سمير -  23

32552 

    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  ابراهيم احمد   ورحاب  على  يسرى محمد -  24

 32552   برقم

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشركاه   رفيله شنوده  جمال -  29

32552 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشريكته رفيله شنوده حمال -  26

32552 

 32552   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشريكه رفيله شنوده جمال -  22

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1212  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشركاه ربه عبد  رفله شنوده سمير -  20

32552 

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1106  2224/0/6 حتى سارى 2215/0/2-ج  وشركاه المناوى  موسى  نصر عصام -  25

36490 

 23012   برقم    22222223:  تاريخ ، 926  2229/1/2 حتى سارى 2222/1/3-ج  وشركاه المتبولي احمد محمود -  32

   برقم    22222223:  تاريخ ، 926  2229/1/2 حتى سارى 2222/1/3-ج  وشركاه المدبولى ابراهيم احمد محمود -  31

23012 

 23012   برقم    22222223:  تاريخ ، 926  2229/1/2 حتى سارى 2222/1/3-ج  واخوته  المتبولى احمد محمود -  32

 22463   برقم    22222223:  تاريخ ، 965  2224/0/22 حتى سارى 2215/0/21-ج  وشريكه سليم السيد السيد -  33

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1120  2224/6/25 حتى سارى2215/6/32-ج  ةشركاه عوف ابو حسنين احمد -  34

23451 

    22222223:  تاريخ ، 1120  2224/6/25 حتى سارى2215/6/32-ج  وشركائها حسنين عباس عزت تهانى شركة -  39

 23451   رقمب

   برقم    22222223:  تاريخ ، 1120  2224/6/25 حتى سارى2215/6/32-ج  ةشركاه عوف ابو حسنين احمد -  36

23451 

    22222223:  تاريخ ، 1120  2224/6/25 حتى سارى2215/6/32-ج  وشركائها حسنين عباس عزت تهانى شركة -  32

 23451   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 32216   برقم    22222223:  تاريخ ، 906  2229/2/6-ج  وشركاه  راضى محمود حسن خالد -  30

 32216   برقم    22222223:  تاريخ ، 902  2212/2/9-ج  وشركاه  راضى محمود حسن خالد -  35

 32216   برقم    22222223:  تاريخ ، 900  2219/2/4-ج  وشركاه  راضى محمود حسن خالد -  42

 32216   برقم    22222223:  تاريخ ، 905  2222/2/3-ج  وشركاه  راضى محمود حسن خالد -  41

   برقم    22222223:  تاريخ ، 922  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  شريكه و قصقص محمد حامد -  42

12230 

:  تاريخ ، 922  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  وشريكها قصقص محمد وحامد مصطفى محمد ابراهيم -  43

 12230   برقم    22222223

   برقم    22222223:  تاريخ ، 922  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  شريكه و قصقص محمد حامد -  44

12230 

:  تاريخ ، 922  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  وشريكها قصقص محمد وحامد مصطفى محمد ابراهيم -  49

 12230   برقم    22222223

   برقم    22222223:  تاريخ ، 922  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  شريكه و قصقص محمد حامد -  46

12230 

:  تاريخ ، 922  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  وشريكها قصقص محمد وحامد مصطفى محمد ابراهيم -  42

 12230   برقم    22222223

 ، 954  2229/2/20 حتى سارى 2222/3/1-ج  2(الصياد السيد محمد خلفاء)  وشركاها الصياد السيد محمد حكمت -  40

 22243   برقم    22222224:  تاريخ

   برقم    22222224:  تاريخ ، 954  2229/2/20 حتى سارى 2222/3/1-ج  اوالدة  و الصياد   السيد  محمد    شركه -  45

22243 

 ، 954  2229/2/20 حتى سارى 2222/3/1-ج(    الصياد  السيد  محمد  خلفاء)  شركاها  و   الفار  على  عواطف -  92

 22243   برقم    22222224:  تاريخ

:  تاريخ ، 952  2224/11/0 حتى سارى 2215/11/5-ج  الحديثة المكتبيه لالدوات وشركائها حماده السيد هانم شركة -  91

 32021   برقم    22222224

   برقم    22222224:  تاريخ ، 952  2224/11/0 حتى سارى 2215/11/5-ج  وشركاها الوشاحى الواحد عبد على عزه -  92

32021 

 43620   برقم    22222224:  تاريخ ، 626  2224/11/26 حتى سارى 2215/11/22-ج  وولده امين محمد -  93

   برقم    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشركائها محمد العزيز عبد لطفى فاتن -  94

10469 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وولده   العزيز  عبد     لطفى -  99

10469 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  شريكته و    العزيز  عبد     لطفى -  96

10469 

    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  شركائها  و  محمد    اهلل  عبد   ابراهيم  السيده -  92

 10469   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وشركائها محمد العزيز عبد لطفى فاتن -  90

10469 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  وولده   العزيز  عبد     لطفى -  95

10469 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  شريكته و    العزيز  عبد     لطفى -  62

10469 

    22222224:  تاريخ ، 612  2221/12/1 حتى سارى 2216/12/2-ج  شركائها  و  حمدم    اهلل  عبد   ابراهيم  السيده -  61

 10469   برقم

   برقم    22222224:  تاريخ ، 620  2224/5/20 حتى سارى 2215/5/25-ج  وشريكها دراز مسعد على سميره -  62

92619 

    22222224:  تاريخ ، 952  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  وشركاها   العليدى السيد احمد احسان شركه -  63

 36562   برقم

   برقم    22222224:  تاريخ ، 952  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/23-ج  وشركاه العليدى العال عبد محمد متولى -  64

36562 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 956  2224/3/19 سارى 2215/3/16-ج  شركاها و الحسيني محمد محمود فاطمه -  69

42422 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 622  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/10-ج  كومبالى تريدنج اند شينج امستر -  66

22621 

 2222/1/10-ج  AMESTER SHIPPING AND TRADING .C محدوده مسئوليه ذات شركه والتجاره للمالحه اميستر -  62

 22621   برقم    22222229:  تاريخ ، 622  2229/1/12 حتى سارى

 32006   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشركاها عطا حسن منال شركة -  60

   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشركائها الموافي محمود فردوس -  65

32006 

   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشريكته الخولى احمد مرسى محمود -  22

32006 

 32006   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشركاها عطا حسن منال شركة -  21

   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشركائها الموافي محمود فردوس -  22

32006 

   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشريكته الخولى احمد مرسى محمود -  23

32006 

 32006   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشركاها عطا حسن منال شركة -  24

   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشركائها الموافي محمود فردوس -  29

32006 

   برقم    22222225:  تاريخ ، 622  2224/11/32 سارى 2215/12/1-ج  وشريكته الخولى احمد مرسى محمود -  26

32006 
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 ، 694  2224/12/6 حتى سارى 2215/12/2-ج  وشريكتهما يس محمود ابراهيم واحمد يس محمود ابراهيم محمد شركة -  22

 36061   برقم    22222225:  تاريخ

   برقم    22222225:  تاريخ ، 649  2229/2/24 حتى سارى 2222/2/29-ج  وشركاها قطامش ابراهيم محمد علية -  20

26061 

 26061   برقم    22222225:  تاريخ ، 649  2229/2/24 حتى رىسا 2222/2/29-ج  وشركاها ابراهيم محمد عليه -  25

   برقم    22222225:  تاريخ ، 663  2224/2/15 حتى سارى 2215/2/22-ج  وشريكه بدوي حسنين محمد محمد -  02

43292 

 43292   برقم    22222225:  تاريخ ، 663  2224/2/15 حتى سارى 2215/2/22-ج  وشريكه بدوي محمد -  01

 23416   برقم    22222225:  تاريخ ، 692  2224/6/1 حتى سارى 2215/6/2-ج  وشركاه شهاب حسن  حامد -  02

    22222225:  تاريخ ، 666  2224/3/32 حتى سارى 2215/3/31-ج  وشركاها فاضل السيد العربي السالم عبد سهير -  03

 42402   برقم

:  تاريخ ، 624  2224/5/20 سارى 2215/5/25-ج  اهلل حسب حسني خلفاء/  اهوشرك اهلل حسب حسني محمد -  04

 43302   برقم    22222225

   برقم    22222225:  تاريخ ، 662  2224/4/2 حتى سارى 2215/4/3-ج  وشريكه البصير عبد ممدوح شركه -  09

36149 

    22222225:  تاريخ ، 662  2224/4/2 حتى سارى 2215/4/3-ج  وشريكه حسن الحميد البصيرعبد عبد ممدوح شركه -  06

 36149   برقم

   برقم    22222225:  تاريخ ، 662  2224/4/2 حتى سارى 2215/4/3-ج  وشريكه البصير عبد ممدوح شركه -  02

36149 

    22222225:  تاريخ ، 662  2224/4/2 حتى سارى 2215/4/3-ج  وشريكه حسن الحميد البصيرعبد عبد ممدوح شركه -  00

 36149   برقم

   برقم    22222225:  تاريخ ، 669  2223/11/25 حتى سارى 2210/11/32/ ج  وشركاه  البياع على  ابراهيم -  05

23253 

:  تاريخ ، 669  2223/11/25 حتى سارى 2210/11/32/ ج  وشركاهما زيادة والمحمدى ستين هشام شركة -  52

 23253   برقم    22222225

    22222225:  تاريخ ، 669  2223/11/25 حتى سارى 2210/11/32/ ج  وشركاه زيادة مصطفى المحمدى شركة -  51

 23253   برقم

    22222225:  تاريخ ، 669  2223/11/25 حتى سارى 2210/11/32/ ج  وشركاه زياده مصطفى المحمدى شركة -  52

 23253   برقم

:  تاريخ ، 641  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16 -ج  لالستيراد وشركاه الجندى براهيما سعد محمد شركة -  53

 26951   برقم    22222212

 26951   برقم    22222212:  تاريخ ، 641  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16 -ج  وشريكه الجندى عالء -  54

:  تاريخ ، 641  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16 -ج  لالستيراد وشركاه الجندى ابراهيم سعد محمد شركة -  59

 26951   برقم    22222212

 26951   برقم    22222212:  تاريخ ، 641  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16 -ج  وشريكه الجندى عالء -  56
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   برقم    22222212:  تاريخ ، 601  2229/2/24 حتى سارى 2222/2/29-ج  وشركاه الغيط ابو كمال محمد -  52

43505 

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، 651  2219/2/14-ج  وولده سالم محمد سالم احمد -  50

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، 651  2219/2/14-ج  وولده سالم محمد سالم احمد -  55

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، 652  2229/2/12 حتى سارى 2222/2/13-ج  وولده سالم محمد سالم احمد -  122

 43532   برقم    22222212:  تاريخ ، 652  2229/2/12 حتى سارى 2222/2/13-ج  وولده سالم محمد سالم احمد -  121

 31121   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه امام محمد -  122

 31121   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكته ابراهيم االمام طارق -  123

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكه الشرينى الرحمن عبد محمد السيد -  124

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكته ابراهيم امام محمد شركه -  129

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه امام ابراهيم امام محمد شركه -  126

31121 

 31121   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه امام محمد -  122

    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكة امام ابراهيم  امام محمد امام شركة -  120

 31121   برقم

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكه امام ابراهيم امام محمد -  125

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه عالم محمود فتحي ياسر -  112

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  شريكه و عالم محمود فتحي ياسر شركه -  111

31121 

 31121   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه امام محمد -  112

 31121   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكته ابراهيم االمام طارق -  113

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكه الشرينى الرحمن عبد محمد السيد -  114

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكته ابراهيم امام محمد شركه -  119

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه امام ابراهيم امام محمد شركه -  116

31121 

 31121   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه امام محمد -  112
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    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكة امام ابراهيم  امام محمد امام شركة -  110

 31121   برقم

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشريكه امام ابراهيم امام محمد -  115

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  وشركاه عالم محمود فتحي ياسر -  122

31121 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 626  2229/2/2 حتى سارى 2222/2/3-ج  شريكه و عالم محمود فتحي ياسر شركه -  121

31121 

    22222211:  تاريخ ، 226  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  شريكه و حجاج ابراهيم ابراهيم احمد -  122

 43609   برقم

    22222211:  تاريخ ، 226  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  وشركاه حجاج ابراهيم ابراهيم احمد -  123

 43609   برقم

    22222211:  تاريخ ، 226  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  شريكه و حجاج ابراهيم ابراهيم احمد -  124

 43609   برقم

    22222211:  تاريخ ، 226  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  شريكه و حجاج ابراهيم ابراهيم احمد -  129

 43609   برقم

    22222211:  تاريخ ، 226  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  وشركاه حجاج ابراهيم ابراهيم احمد -  126

 43609   برقم

    22222211:  تاريخ ، 226  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/21-ج  شريكه و حجاج ابراهيم ابراهيم احمد -  122

 43609   برقم

   برقم    22222211:  تاريخ ، 225  2224/4/10 حتى سارى 2215/0/15-ج  وشركاه المصرى محمد محمد السيد -  120

36453 

 تاريخ ، 225  2224/4/10 حتى سارى 2215/0/15-ج  محمد عبدالمحسن اشرف وشريكه المصرى محمد محمد السيد -  125

 36453   برقم    22222211: 

   برقم    22222211:  تاريخ ، 225  2224/4/10 حتى سارى 2215/0/15-ج  وشركاه المصرى محمد محمد السيد -  132

36453 

 تاريخ ، 225  2224/4/10 حتى سارى 2215/0/15-ج  محمد عبدالمحسن اشرف وشريكه المصرى محمد محمد السيد -  131

 36453   برقم    22222211: 

 : تاريخ ، 222  2224/2/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  شركاه و   شامه ابو  عبده اهلل عبد سامح  شركه -  132

 32533   برقم    22222212

:  تاريخ ، 222  2224/2/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  شركاها و الرحمن  عبد مصطفى  محمد فاطمه -  133

 32533   برقم    22222212

   برقم    22222212:  تاريخ ، 222  2224/2/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشركاه شامه ابو عبده اهلل عبد محمد -  134

32533 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 222  2224/2/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشركاه شامه ابو عبده اهلل عبد سامح -  139

32533 
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    22222212:  تاريخ ، 222  2224/2/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشركائها الرحمن عبد مصطفى محمد فاطمه -  136

 32533   برقم

    22222212:  تاريخ ، 222  2224/2/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  شركاه و شامه ابو عبده اهلل عبد سامح -  132

 32533   برقم

 33404   برقم    22222212:  تاريخ ، 220  2222/1/26-ج  شريكته و   زهران محمد محود محمد -  130

 33404   برقم    22222212:  تاريخ ، 225  2212/1/29-ج  شريكته و   زهران محمد محود محمد -  135

 33404   برقم    22222212:  تاريخ ، 232/  2212/12/24-ج  شريكته و   زهران محمد محود محمد -  142

 26956   برقم    22222212:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  وشريكتة حسنى زياد -  141

 26956   برقم    22222212:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  فقوسةوشريكته زياد -  142

:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  واالستيراد والتجاره للتعهدات وشركاه فقوسه شركة -  143

 26956   برقم    22222212

:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  واالستيراد والتجاره للتعهدات وشريكته فقوسه -  144

 26956   برقم    22222212

 26956   برقم    22222212:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  وشريكتة حسنى زياد -  149

 26956   برقم    22222212:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  فقوسةوشريكته زياد -  146

:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  واالستيراد والتجاره للتعهدات وشركاه فقوسه شركة -  142

 26956   برقم    22222212

:  تاريخ ، 221  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  واالستيراد والتجاره للتعهدات وشريكته فقوسه -  140

 26956   برقم    22222212

 36532   برقم    22222212:  تاريخ ، 216  2229/1/9 حتى سارى 2222/1/6-ج  وشركاه عرفات سعد -  145

   برقم    22222212:  تاريخ ، 223  2229/1/22 حتى سارى 2222/1/20 -ج  شركاه و رخا خليل ابراهيم محمود -  192

43025 

 41020   برقم    22222212:  تاريخ ، 232  2223/12/22 سارى 2210/12/23-ج  وشريكه النشار سعد السيد -  191

 41020   برقم    22222212:  تاريخ ، 232  2223/12/22 سارى 2210/12/23-ج  وشريكه النشار سعد السيد -  192

   برقم    22222212:  تاريخ ، 214  2224/11/15 حتى سارى 2215/11/22-ج  وشركاه الشطوى عبده محمد -  193

32063 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 210  2222/9/20 حتى سارى 2219/9/25-ج  وشريكة العراقى محمداحمد الحسينى -  194

31426 

    22222212:  تاريخ ، 210  2222/9/20 حتى سارى 2219/9/25-ج  وشريكه  العراقى احمد محمد  الحسينى -  199

 31426   برقم

    22222212:  تاريخ ، 210  2222/9/20 حتى سارى 2219/9/25-ج  وشركاه  العراقى احمد محمد الحسينى  شركه -  196

 31426   برقم
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:  تاريخ ، 249  2224/11/12 حتى سارى 2215/11/13-ج  وشركاه الشرنوبى ابراهيم محمد احمد شركة -  192

 36225   برقم    22222212

    22222212:  تاريخ ، 249  2224/11/12 حتى سارى 2215/11/13-ج  وشركاه الشرنوبى محمد احمد شركة -  190

 36225   برقم

   برقم    22222212:  تاريخ ، 243  2224/11/2 حتى سارى 2215/11/3-ج  وشركاها الدريني عبده غريب امل -  195

36223 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 243  2224/11/2 حتى سارى 2215/11/3-ج  شركاه و الدريني عبده غريب -  162

36223 

 292  2224/12/13 حتى سارى 2215/12/14-ج(   النعيم عبد عبده خلفاء)  وشركاها حجازى السيد السيد نوال شركة -  161

 32529   برقم    22222213:  تاريخ ،

  2224/12/13 حتى سارى 2215/12/14-ج(   النعيم عبد بدهع خلفاء)     شركاه و  النعيم  احمدعبد  عبده اسامه  شركه -  162

 32529   برقم    22222213:  تاريخ ، 292

:  تاريخ ، 294  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشريكه عثمان عبدالحافظ عبده رائف محمد -  163

 26221   برقم    22222213

   برقم    22222213:  تاريخ ، 290  2224/9/4 حتى سارى 2215/9/9-ج  وشريكه حمزه احمد محمد حمزه -  164

42692 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 290  2224/9/4 حتى سارى 2215/9/9-ج  وشركاءه حمزه احمد محمد حمزه -  169

42692 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 022  2224/0/1 حتى سارى 2215/0/2-ج  وشريكه السيد المجيد عبد احمد محمد -  166

43112 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 022  2224/0/1 حتى سارى 2215/0/2-ج  وشريكته المجيد عبد احمد محمد -  162

43112 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 022  2224/0/1 حتى سارى 2215/0/2-ج  وشريكها الرحمن عبد البصير عبد عزيزه -  160

43112 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 022  2224/0/1 حتى سارى 2215/0/2-ج  وشريكه السيد المجيد عبد احمد محمد -  165

43112 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 022  2224/0/1 حتى سارى 2215/0/2-ج  وشريكته المجيد عبد احمد محمد -  122

43112 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 022  2224/0/1 حتى ارىس 2215/0/2-ج  وشريكها الرحمن عبد البصير عبد عزيزه -  121

43112 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشريكه البدرى محمود محمد -  122

12122 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  البدرى محمود محمد ابناء شركه -  123

12122 

 ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشركاه اسماعيل محمد الجاهزة  والمالبس للتجارة بورسعيد شركة -  124

 12122   برقم    22222213:  تاريخ
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 12122   قمبر    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشريكة اسماعيل محمد -  129

   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشريكه البدرى محمود محمد -  126

12122 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  البدرى محمود محمد ابناء شركه -  122

12122 

 ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشركاه اسماعيل محمد الجاهزة  والمالبس للتجارة بورسعيد شركة -  120

 12122   برقم    22222213:  تاريخ

 12122   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشريكة اسماعيل محمد -  125

   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشريكه البدرى محمود محمد -  102

12122 

   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  البدرى محمود محمد ابناء شركه -  101

12122 

 ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشركاه اسماعيل محمد الجاهزة  والمالبس للتجارة بورسعيد شركة -  102

 12122   برقم    22222213:  تاريخ

 12122   برقم    22222213:  تاريخ ، 269  2224/12/5 حتى سارى 2215/12/12-ج  وشريكة اسماعيل محمد -  103

   برقم    22222216:  تاريخ ، 225  2229/2/29 حتى سارى 2222/2/26-ج  وشركاها الخياط فتحيه شركه -  104

32225 

    22222216:  تاريخ ، 202  2224/12/22 حتى سارى 2215/12/23-ج  وشريكه  اسماعيل     عباس محمود -  109

 32529   برقم

  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشركاهم عرنسه الستار عبد عصام ومحمد شوشنج مكسيميليان سونيا -  106

 43224   برقم    22222216:  تاريخ ، 025

 تاريخ ، 025  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج(   هديه ثروت خلفاء)  شركاها و شنج شو مكسيميليان سونيا -  102

 43224   برقم    22222216: 

   برقم    22222216:  تاريخ ، 224  2223/4/26 حتى سارى 2210/4/22-ج  وشريكه طبل عبده ناجى محمود -  100

94602 

    22222212:  تاريخ ، 256  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/13-ج  شركاؤه و   سالمه المالك  عبد    فؤاد شركه -  105

 31222   برقم

    22222212:  تاريخ ، 256  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/13-ج  وشريكها سالمه المالك عبد فؤاد ثناء شركة -  152

 31222   برقم

   برقم    22222212:  تاريخ ، 256  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/13-ج  وشريكه سالمه المالك عبد فؤاد شركة -  151

31222 

    22222212:  تاريخ ، 256  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/13-ج  شركاؤه و   سالمه المالك  عبد    فؤاد شركه -  152

 31222   برقم

    22222212:  تاريخ ، 256  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/13-ج  وشريكها سالمه المالك عبد فؤاد ثناء شركة -  153

 31222   برقم
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   برقم    22222212:  تاريخ ، 256  2229/1/12 حتى سارى 2222/1/13-ج  وشريكه سالمه المالك عبد فؤاد شركة -  154

31222 

 42535   برقم    22222212:  تاريخ ، 206  2219/2/13-ج  وشريكتها مغازى محمد محمود فاطمة -  159

   برقم    22222212:  تاريخ ، 202  2229/2/11 حتى سارى 2222/2/12-ج  وشريكتها مغازى محمد محمود فاطمة -  156

42535 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 021  2224/2/3 حتى سارى 2215/2/4-ج  وشركاها ابوالسعود وهبه محمد سهام -  152

36365 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 259  2229/1/10 حتى سارى 2222/1/15-ج  وشركاه محمد حسان احمد وليد -  150

26229 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 259  2229/1/10 حتى سارى 2222/1/15-ج  وشركاها مرجان السيد حكمت شركة -  155

26229 

    22222212:  تاريخ ، 204  2229/3/10 حتى سارى 2222/3/15-ج  شريكه  و  منسى درويش  رفعت  احمد -  222

 22255   برقم

  2229/3/10 حتى سارى 2222/3/15-ج  محمد  اخيه و منسى درويش احمدرفعت االستيراد و للتجاره منسى  اخوان -  221

 22255   برقم    22222212:  تاريخ ، 204

    22222212:  تاريخ ، 204  2229/3/10 حتى سارى 2222/3/15-ج  شريكه  و  منسى درويش  رفعت  احمد -  222

 22255   برقم

  2229/3/10 حتى سارى 2222/3/15-ج  محمد  اخيه و منسى درويش احمدرفعت االستيراد و للتجاره منسى  اخوان -  223

 22255   برقم    22222212:  تاريخ ، 204

   برقم    22222212:  تاريخ ، 200  2224/9/15 حتى سارى 2215/9/22-ج  وشركاها المحضر فؤاد منال -  224

42232 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 200  2224/9/15 حتى سارى 2215/9/22-ج  وشركاه المحضر حامد فاروق محمد -  229

42232 

   برقم    22222212:  تاريخ ، 205  2229/2/4 حتى سارى 2222/2/9-ج  وشركاه  طايل ابراهيم محمد رامى -  226

32222 

 26026   برقم    22222212:  تاريخ ، 252  2229/1/31 حتى سارى 2222/2/1-ج  وشريكتهما الفى ووجيه نبيل -  222

    22222210:  تاريخ ، 033  2223/5/12 حتى سارى 2210/5/11-ج  وشريكها  اسماعيل   السيد  هدى  شركه -  220

 25215   برقم

  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج(  شركاهم و الجيار مصطفي حسن و محمد) جيارال ابراهيم مصطفي ورثه -  225

 14549   برقم    22222210:  تاريخ ، 015

    22222210:  تاريخ ، 015  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  شركاه و  الجيار  ابراهيم  مصطفى -  212

 14549   برقم

 015  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشركاهم الجيار مصطفى وحسن الجيارمحد ابراهيم مصطفى خلفاء -  211

 14549   برقم    22222210:  تاريخ ،
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 015  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16-ج  وشركاهم  الجيار ومصطفى ومحمد الجيار ابراهيم مصطفى خلفاء -  212

 14549   برقم    22222210:  تاريخ ،

   برقم    22222210:  تاريخ ، 024  2215/9/13 حتى سارى 2214/9/14-ج  واوالده  محمد  حسن   صابر  رقطا -  213

36229 

   برقم    22222210:  تاريخ ، 031  2224/9/12 حتى سارى 2215/9/13-ج  واوالده  محمد  حسن   صابر  طارق -  214

36229 

 31244   برقم    22222215:  تاريخ ، 044  2229/1/16 حتى سارى 2222/1/12-ج  مجاهد ال -  219

   برقم    22222215:  تاريخ ، 044  2229/1/16 حتى سارى 2222/1/12-ج  شركاها و  سليمان ابو  مجاهد صفاء -  216

31244 

   برقم    22222215:  تاريخ ، 025  2229/1/19 حتى سارى 2222/1/16 -ج  وشركاه الغفار عبد محمد حسن -  212

22665 

   برقم    22222215:  تاريخ ، 025  2229/1/19 حتى سارى 2222/1/16 -ج  وشريكه الغفار عبد محمد حسن -  210

22665 

   برقم    22222215:  تاريخ ، 025  2229/1/19 حتى سارى 2222/1/16 -ج  شركاه و الغفار عبد محمد حسن -  215

22665 

 42512   برقم    22222215:  تاريخ ، 041  2224/12/12 حتى سارى 2215/12/11 -ج  وشريكتة موسى احمد -  222

 42512   برقم    22222215:  تاريخ ، 041  2224/12/12 حتى سارى 2215/12/11 -ج  وشريكتها عاشور دينا -  221

 42512   برقم    22222215:  تاريخ ، 041  2224/12/12 حتى سارى 2215/12/11 -ج  وشركاه موسى احمد -  222

   برقم    22222215:  تاريخ ، 026  2223/12/12 حتى سارى 2210/12/11-ج  وشركاه الهندى على السيد  عباس -  223

39260 

 حتى سارى 2222/1/32-ج  محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  224

 23009   برقم    22222222:  تاريخ ، 014  2229/1/25

 ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  229

 23009   برقم    22222222:  تاريخ

:  تاريخ ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  226

 23009   برقم    22222222

   برقم    22222222:  تاريخ ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  222

23009 

 ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  220

 23009   برقم    22222222:  تاريخ

 حتى سارى 2222/1/32-ج  محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  225

 23009   برقم    22222222:  تاريخ ، 014  2229/1/25

 ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  232

 23009   برقم    22222222:  تاريخ
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:  تاريخ ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  231

 23009   برقم    22222222

   برقم    22222222:  اريخت ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  232

23009 

 ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  233

 23009   برقم    22222222:  تاريخ

 حتى سارى 2222/1/32-ج  محمود عبده القادرمحمد عبد القادر عبد وشريكه القادر عبد محمود عبده محمد -  234

 23009   برقم    22222222:  تاريخ ، 014  2229/1/25

 ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  محمود عبده محمد القادر عبد و القادر عبد محمود عبده محمد شركة -  239

 23009   برقم    22222222:  تاريخ

:  تاريخ ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  وشركاهم   القادر  عبد  عبده  و  صالح  محمد -  236

 23009   برقم    22222222

   برقم    22222222:  تاريخ ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  شركاه  و  القادر  عبد  عبده -  232

23009 

 ، 014  2229/1/25 حتى سارى 2222/1/32-ج  شركاهم  و  القادر  عبد    متولى  محمود  عبده  محمد  و  حمدى -  230

 23009   برقم    22222222:  تاريخ

   برقم    22222222:  تاريخ ، 0542  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  وشركاه الصباغ اسماعيل اسامه -  235

43596 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 000  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  وشريكة اللواح احمد عبده طارق -  242

43562 

:  تاريخ ، 000  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  اللواح احمد عبده طارق وشريكه سالم علي فاروق يوسف -  241

 43562   برقم    22222222

   برقم    22222222:  تاريخ ، 000  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  وشريكة اللواح احمد عبده طارق -  242

43562 

:  تاريخ ، 000  2229/2/21 حتى سارى 2222/2/22-ج  اللواح احمد عبده طارق وشريكه سالم علي فاروق يوسف -  243

 43562   برقم    22222222

:  تاريخ ، 001  2229/3/13 حتى سارى 2222/3/14-ج  التجاريه والتوكيالت لالستيراد وشركاه وهبه فؤاد وليم شركه -  244

 31102   برقم    22222222

:  تاريخ ، 001  2229/3/13 حتى سارى 2222/3/14-ج  فؤاد وليم ومينا اندراوس عازر ومنال وهبة فؤاد وليم -  249

 31102   برقم    22222222

    22222222:  تاريخ ، 001  2229/3/13 حتى سارى 2222/3/14-ج  اندراوس عازر منال و وهبه فؤاد وليم شركه -  246

 31102   برقم

:  تاريخ ، 001  2229/3/13 حتى سارى 2222/3/14-ج  التجاريه والتوكيالت لالستيراد وشركاه وهبه فؤاد وليم شركه -  242

 31102   برقم    22222222

:  تاريخ ، 001  2229/3/13 حتى سارى 2222/3/14-ج  فؤاد وليم ومينا اندراوس عازر ومنال وهبة فؤاد وليم -  240

 31102   برقم    22222222



 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

    22222222:  تاريخ ، 001  2229/3/13 حتى سارى 2222/3/14-ج  اندراوس عازر منال و وهبه فؤاد وليم شركه -  245

 31102   برقم

 43262   برقم    22222222:  تاريخ ، 009  2229/1/1 حتى سارى 2222/1/2-ج  وشركاها برعى حمام رضا -  292

    22222222:  تاريخ ، 009  2229/1/1 حتى سارى 2222/1/2-ج  شريكتها و قناوي اللطيف عبد سمير شيماء -  291

 43262   برقم

   برقم    22222222:  تاريخ ، 009  2229/1/1 حتى سارى 2222/1/2-ج  وشركائها قناوى اللطيف عبد سمير شيماء -  292

43262 

 43262   برقم    22222222:  تاريخ ، 009  2229/1/1 حتى سارى 2222/1/2-ج  اوشركاه برعى حمام رضا -  293

    22222222:  تاريخ ، 009  2229/1/1 حتى سارى 2222/1/2-ج  شريكتها و قناوي اللطيف عبد سمير شيماء -  294

 43262   برقم

   برقم    22222222:  تاريخ ، 009  2229/1/1 حتى سارى 2222/1/2-ج  وشركائها قناوى اللطيف عبد سمير شيماء -  299

43262 

    22222222:  تاريخ ، 522  2224/3/11 حتى سارى 2215/3/12-ج  وشركاها غانم المحسن عبد محمد فاطمه -  296

 42304   برقم

   برقم    22222222:  تاريخ ، 522  2224/3/11 حتى سارى 2215/3/12-ج  وشركائها الغيط ابو محمود احمد يمنى -  292

42304 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 522  2224/3/11 حتى سارى 2215/3/12-ج  وشركائها الغيط ابو محمود احمد يمنى -  290

42304 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 522  2224/3/11 حتى سارى 2215/3/12-ج  وشركاها عشعش احمد ابراهيم السيده -  295

42304 

 42429   برقم    22222223:  تاريخ ، 539  22224/3/16 حتى سارى 2215/3/12-ج  وشركاه القاضي ياسر -  262

   برقم    22222223:  تاريخ ، 592  2229/2/26 حتى سارى 2222/2/22-ج  وشريكته ندا علي مصطفي مصطفي -  261

43552 

:  تاريخ ، 543  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  الجواد عبد  السيد  عبد  و  زرمبه  ابراهيم محمد -  262

 22229   برقم    22222223

    22222223:  تاريخ ، 543  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  شريكه و زرمبه  السعيد   ابراهيم  محمود -  263

 22229   برقم

    22222223:  تاريخ ، 543  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  وشريكة زرمبة السعيد  ابراهيم  ابراهيم -  264

 22229   برقم

   برقم    22222223:  تاريخ ، 543  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  شريكه و  زرمبه  ابراهيم  محمد -  269

22229 

    22222223:  تاريخ ، 543  2229/2/19 حتى سارى 2222/2/16-ج  شريكته  و  زرمبه السعيد  ابراهيم  محمد -  266

 22229   برقم

:  تاريخ ، 019  2224/11/26 حتى سارى 2215/11/22-ج  الحفني محمد خليل وحنان سليمان ابراهيم ابراهيم محمد -  262

 42212   برقم    22222223



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    22222223:  تاريخ ، 515  2224/3/0 حتى سارى 2215/3/5-ج  شركاه و شبانه ابراهيم فوزي محمد -  260

42364 

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 522  2213/9/4-ج  بدران احمد حسنين وابراهيم فهمى المسيح عبد -  265

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 522  2213/9/4-ج  وشركاها خليل ابراهيم الحميد عبد كلثوم ام -  222

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 522  2213/9/4-ج  بدران احمد حسنين وابراهيم فهمى المسيح عبد -  221

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 522  2213/9/4-ج  وشركاها خليل ابراهيم الحميد عبد كلثوم ام -  222

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 521  2210/9/3-ج  بدران احمد حسنين وابراهيم فهمى المسيح عبد -  223

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 521  2210/9/3-ج  وشركاها خليل ابراهيم الحميد عبد كلثوم ام -  224

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 521  2210/9/3-ج  بدران احمد حسنين وابراهيم فهمى المسيح عبد -  229

 22225   برقم    22222223:  تاريخ ، 521  2210/9/3-ج  وشركاها خليل ابراهيم الحميد عبد كلثوم ام -  226

 ، 522  2229/1/5 حتى سارى 2222/1/12-ج  شركاهم و  الفار محمد  مصطفى  مصطفى و الدين  عالء شركه -  222

 31236   برقم    22222223:  تاريخ

 2215/5/11-ج  واالستيراد الجاهزة بسالمال لتجارة عامر السيد حسنى وحسنى عامر السيد السيد حسنى السيد شركة -  220

 36963   برقم    22222224:  تاريخ ، 522  2224/5/12 حتى سارى

    22222224:  تاريخ ، 522  2224/1/10 حتى سارى 2215/1/15-ج  وشريكته محمد الحميد عبد ابراهيم علي -  225

 42194   برقم

 36265   برقم    22222224:  تاريخ ، 569  2224/6/3 حتى سارى 2215/6/4-ج  اوالده و ابوصير حسن -  202

 36265   برقم    22222224:  تاريخ ، 569  2224/6/3 حتى سارى 2215/6/4-ج  شركاه و صير ابو حسن محمد -  201

 36265   برقم    22222224:  تاريخ ، 569  2224/6/3 حتى سارى 2215/6/4-ج  اوالده و ابوصير حسن -  202

 36265   برقم    22222224:  تاريخ ، 569  2224/6/3 حتى سارى 2215/6/4-ج  شركاه و صير ابو حسن محمد -  203

   برقم    22222224:  تاريخ ، 592  2224/12/12 حتى سارى 2215/12/11-ج  مهدى وياسر سعد شركه -  204

26602 

   برقم    22222224:  تاريخ ، 594  2224/12/19 حتى سارى 2215/12/16/ج  وشركاه سليمان ابراهيم احمد السيد -  209

43496 

 43125   برقم    22222224:  تاريخ ، 526  2224/0/10 حتى سارى 2215/0/15-ج  وشركاه الريدي شركه -  206

   برقم    22222224:  تاريخ ، 524  2224/0/3 حتى سارى 2215/0/4-ج  مصطفى واخيه قبيصى محمود احمد -  202

19943 

:  تاريخ ، 524  2224/0/3 حتى سارى 2215/0/4-ج(  قبيصى محمود مصطفى ورثة) وشركاه قبيصى محمود احمد -  200

 19943   برقم    22222224

:  تاريخ ، 524  2224/0/3 حتى سارى 2215/0/4-ج  وشركاهما قبيصى محمد وحليمه قبيصى محمود احمد محمد -  205

 19943   برقم    22222224



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، 524  2224/0/3 حتى سارى 2215/0/4-ج  وشركاهم قبيصى محمود مصطفى وليلى قبيصى محمود احمد محمد -  252

 19943   برقم    22222224:  تاريخ

:  تاريخ ، 524  2224/0/3 حتى سارى 2215/0/4-ج  شركاؤهما و قبيصي مصطفي فاطمه و قبيصي احمد محمد -  251

 19943   برقم    22222224

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج  شركاه و  االلفى  حسن   شركه -  252

31229 

 ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج[  االلفي حسن حسن اوالد] ��� وشركاها احمد السيد زينب -  253

 31229   برقم    22222229:  تاريخ

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج  وشركاه االلفى سنح حسن طارق -  254

31229 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج  شركاه و  االلفى  حسن   شركه -  259

31229 

 ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج[  االلفي حسن حسن اوالد] ��� وشركاها احمد السيد زينب -  256

 31229   برقم    22222229:  تاريخ

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج  وشركاه االلفى حسن حسن طارق -  252

31229 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج  شركاه و  االلفى  حسن   شركه -  250

31229 

 ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج[  االلفي حسن حسن اوالد] ��� وشركاها احمد السيد زينب -  255

 31229   برقم    22222229:  تاريخ

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1224  2229/1/29 حتى سارى 2222/1/26-ج  وشركاه االلفى حسن حسن طارق -  322

31229 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1222  2229/1/32 حتى سارى 2222/1/31-ج  وشركاه محمد خالف محمود جمال -  321

26250 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1222  2229/1/32 حتى سارى 2222/1/31-ج  واوالده محمد خالف محمود شركة -  322

26250 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1222  2229/1/32 حتى سارى 2222/1/31-ج  وشركائها محمد ابراهيم على.  س -  323

26250 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1211  2229/2/10 حتى سارى 2222/2/15-ج  وشريكها خلف على مديحةابراهيم -  324

32299 

    22222229:  تاريخ ، 1211  2229/2/10 حتى سارى 2222/2/15-ج  وشركاه خلف خليل احمد رمضان احمد -  329

 32299   برقم

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1211  2229/2/10 حتى سارى 2222/2/15-ج  وشركاها خلف علي ابراهيم مديحه -  326

32299 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1211  2229/2/10 حتى سارى 2222/2/15-ج  شريكه و خلف احمد رمضان محمد -  322

32299 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1211  2229/2/10 حتى سارى 2222/2/15-ج  وشركاها خلف على ابراهيم مديحه -  320

32299 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1220  2224/11/22 حتى سارى 2215/11/21-ج  وشركاه قاسم حسنين حسن محمد -  325

36013 

  2224/11/22 حتى سارى 2215/11/21-ج  قاسم حسنين حسن محمد المرحوم ورثة - وشركاه قاسم محمد الرحمن عبد -  312

 36013   برقم    22222229:  تاريخ ، 1220

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1229  2229/1/16 حتى ساى 2222/1/12-ج  وشريكيه حبيش حلمى احمد -  311

23040 

:  تاريخ ، 1229  2229/1/16 حتى ساى 2222/1/12-ج  الكهربائيه والتركيبات للتوريدات وشركاها جبر راماك -  312

 23040   برقم    22222229

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1229  2229/1/16 حتى ساى 2222/1/12-ج  وشركاه حبيش حلمي احمد شركه -  313

23040 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1229  2229/1/16 حتى ساى 2222/1/12-ج  وشريكيه حبيش حلمى احمد -  314

23040 

:  تاريخ ، 1229  2229/1/16 حتى ساى 2222/1/12-ج  الكهربائيه والتركيبات للتوريدات وشركاها جبر اكرام -  319

 23040   برقم    22222229

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1229  2229/1/16 حتى ساى 2222/1/12-ج  وشركاه حبيش حلمي احمد شركه -  316

23040 

    22222229:  تاريخ ، 12136  2224/11/29 حتى سارى 2215/11/26-ج  وشركاه  احمد بخيت فرج عوض -  312

 32243   برقم

   برقم    22222229:  تاريخ ، 12136  2224/11/29 حتى سارى 2215/11/26-ج  وشركاها شحاته محمود زكيه -  310

32243 

    22222229:  تاريخ ، 554  2224/4/24 حتى سارى 2215/4/29-ج  وشركاها الكريم عبد حنفي توفيق السيده -  315

 42616   برقم

   برقم    22222229:  تاريخ ، 555  2224/12/29 حتى سارى 2215/12/26-ج  وشريكته محمد ابراهيم احمد حامد -  322

43212 

    22222229:  تاريخ ، 555  2224/12/29 حتى سارى 2215/12/26-ج  شريكته و طالب محمد ابراهيم احمد -  321

 43212   برقم

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1225  2214/11/25-ج  برسوم عقوب منصور وشريكه ورياس برسوم عقوب -  322

36042 

:  تاريخ ، 1232  2229/11/22 حتى سارى  2215/11/20-ج  برسوم عقوب منصور وشريكه ورياس برسوم عقوب -  323

 36042   برقم    22222229

   برقم    22222229:  تاريخ ، 502  2222/2/22 حتى سارى 2222/2/21-ج  وشركاه  ونس ابراهيم يونس محمد -  324

32264 

   برقم    22222229:  تاريخ ، 29  2223/4/26 حتى سارى 2210/4/22-ج  وشركاه عياد علي الفتاح عبد محمد -  329

22016 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 22016   برقم    22222229:  تاريخ ، 29  2223/4/26 حتى سارى 2210/4/22-ج  وشريكها سالمه فاطمه -  326

   برقم    22222229:  تاريخ ، 1223  2229/3/19 حتى سارى 2222/3/16-ج  وشركاه المغربى الدين صالح حسام -  322

12324 

    22222229:  تاريخ ، 1223  2229/3/19 حتى سارى 2222/3/16-ج  وشريكه  محمد المغربى الدين صالح  شركه -  320

 12324   برقم

:  تاريخ ، 1223  2229/3/19 حتى سارى 2222/3/16-ج  وشركاها  شومان حسن  الدسوقى  س  شركه -  325

 12324   برقم    22222229

 22219   برقم    22222226:  تاريخ ، 1295  2229/2/11 حتى سارى 2222/2/12-ج  التجاريه    لهيطه شركه -  332

 حتى سارى 2222/2/12-ج  لهيطه حسنين احمد  الحنفى  محمود   شريكه  و  لهيطه  حسنين  احمد عمرو  شركه -  331

 22219   برقم    22222226:  تاريخ ، 1295  2229/2/11

 22219   برقم    22222226:  تاريخ ، 1295  2229/2/11 حتى سارى 2222/2/12-ج  التجاريه لهيطه شركه -  332

:  تاريخ ، 1261  2229/6/23 حتى سارى 2222/6/24-ج  يوسف ابو   حسن   عبير  شريكه  و    على  محمد -  333

 31402   برقم    22222226

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1261  2229/6/23 حتى سارى 2222/6/24-ج  وشريكته سمرة ابو انور شركة -  334

31402 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1232  2229/3/22 حتى سارى 2222/3/23-ج  شركاه و مقار برهام يوسف اشرف -  339

23569 

   رقمب    22222226:  تاريخ ، 1232  2229/3/22 حتى سارى 2222/3/23-ج  شريكته و  برهام اشرف  شركه -  336

23569 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1232  2229/3/22 حتى سارى 2222/3/23-ج  شركاه و مقار برهام يوسف اشرف -  332

23569 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1232  2229/3/22 حتى سارى 2222/3/23-ج  شريكته و  برهام اشرف  شركه -  330

23569 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  شركاه و حسنين فهيم فاروق -  335

22206 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  وشركاه حسانين فهيم فاروق عماد -  342

22206 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  المنعم وعبد وحنا فاروق شركة -  341

22206 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  وشريكه فهيم فاروق شركة -  342

22206 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  شركاه و حسنين فهيم فاروق -  343

22206 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  وشركاه حسانين فهيم فاروق عماد -  344

22206 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى سارى 2215/4/22-ج  المنعم وعبد وحنا فاروق شركة -  349

22206 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1245  2224/4/26 حتى رىسا 2215/4/22-ج  وشريكه فهيم فاروق شركة -  346

22206 

 43420   برقم    22222226:  تاريخ ، 1239  2214/12/23-ج  اللحوم لتصنيع وشركاها الدايم عبد حامد نجالء -  342

:  تاريخ ، 1236  2224/12/21 حتى سارى 2215/12/22-ج  اللحوم لتصنيع وشركاها الدايم عبد حامد نجالء -  340

 43420   برقم    22222226

:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج(   االلفى السيد محمد خلفاء)  وشركاها العتمه محم.  ف -  345

 32132   برقم    22222226

:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج  وشركاهما االلفى السيد محمد ومحمد العتمه محمد.  ف -  392

 32132   برقم    22222226

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج  وشركاه االلفى السيد محمد محمد -  391

32132 

:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج(   االلفى السيد محمد خلفاء)  وشركاها العتمه محم.  ف -  392

 32132   برقم    22222226

:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج  وشركاهما االلفى السيد محمد ومحمد العتمه محمد.  ف -  393

 32132   برقم    22222226

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج  وشركاه االلفى السيد محمد محمد -  394

32132 

:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج(   االلفى السيد محمد خلفاء)  وشركاها العتمه محم.  ف -  399

 32132   برقم    22222226

:  اريخت ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج  وشركاهما االلفى السيد محمد ومحمد العتمه محمد.  ف -  396

 32132   برقم    22222226

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1294  2224/1/15 حتى سارى 2215/1/22-ج  وشركاه االلفى السيد محمد محمد -  392

32132 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1299  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  شركاه و   كرات ابو   شركه -  390

32531 

 32531   برقم    22222226:  تاريخ ، 1299  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  وشركاه عباس شركه -  395

 32531   برقم    22222226:  تاريخ ، 1299  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  شركاه و هليل محمد -  362

 32531   برقم    22222226:  تاريخ ، 1299  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  وشركاه هليل عباس -  361

 32531   برقم    22222226:  تاريخ ، 1299  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  وشريكة هليل محمد -  362

 32531   برقم    22222226:  تاريخ ، 1299  2224/12/14 حتى سارى 2215/12/19-ج  وشريكه هليل عباس -  363

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1292  2222/6/4 حتى سارى 2212/6/9-ج  شركاهما و رشيد واحمد حسين احمد -  364

10229 
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   برقم    22222226:  تاريخ ، 1292  2222/6/4 حتى سارى 2212/6/9-ج  شركاهم و توكل و المحتسب و الحفني -  369

10229 

   برقم    22222226:  تاريخ ، 1292  2222/6/4 حتى سارى 2212/6/9-ج  شركاهم و المحتسب و توكل شركه -  366

10229 

 32123   برقم    22222222:  تاريخ ، 1202  2229/3/5 حتى سارى 22223/12-ج  وشركاه ابراهيم محمد -  362

 32123   برقم    22222222:  تاريخ ، 1202  2229/3/5 حتى سارى 22223/12-ج  وشركاه ابراهيم محمد -  360

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1255  2224/5/2 حتى سارى 2215/5/0-ج  وشريكه بصل احمد احمد اشرف -  365

92621 

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1255  2224/5/2 حتى سارى 2215/5/0-ج  وشريكته بصل احمد احمد اشرف -  322

92621 

 92622   برقم    22222222:  تاريخ ، 1260  2224/5/6 حتى سارى 2215/5/2-ج  وشركاه البواب يوسف -  321

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1224  2229/3/6 حتى سارى 2222/3/2-ج  للبصريات وشركاه البنا شركه -  322

32120 

 32120   برقم    22222222:  تاريخ ، 1224  2229/3/6 حتى سارى 2222/3/2-ج  للبصريات البنا شركه -  323

    22222222:  تاريخ ، 1252  2224/0/14 حتى سارى 2215/0/19-ج  وشركائها جمعه حسين مجاهد حمدانه -  324

 43192   برقم

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1229  2224/9/3 حتى سارى 2215/9/4-ج  وشركاه يوسف حسن حسن سمير شركة -  329

42693 

 42693   برقم    22222222:  تاريخ ، 1229  2224/9/3 حتى سارى 2215/9/4-ج  وشركاها يوسف حسن هند -  326

   برقم    22222222:  تاريخ ، 1201  2224/11/25 حتى سارى 2215/11/32-ج  وشركاها ابودوح محمد سميره -  322

36031 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 


