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 مكتب عن 17452 برقم 20190410 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عوض صقر حميده -  1

 عبدالنعيم محمد حسن محمد/  ملك الروم علم شارع من متفرع ابوشادى شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 مقاولت عن 17459 برقم 20190415 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطيب مهدى مراجع عيد -  2

 شطيب مهدى مراجع عيد مهدى/ ملك الدينى المعهد خلف الروم علم شارع:  بجهة ، وتوريداتها متكامله عمومية

 مكتب عن 17428 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جليد عيسى عبدالناصر جمال -  3

 جليد عيسى عبدالناصر/ ملك 30ك الرمل وادى:  بجهة ، سيارات تاجير

 كوى عن 17463 برقم 20190416 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدهللا رمضان عبدالرحمن -  4

 موسى عطيه عبدهللا/ ملك القسم شارع الحمام:  بجهة ، شوب

 خدمات مكتب عن 13720 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا حنين نجيب مكرم -  5

 كائن سيارات إصالح ورشة/   بنشاط رئيسى المحل:  بجهة ،" والحراسه االمن واعمال البتروليه المواد نقل عدا فيما" بتروليه

 الروم علم شارع/  بالعنوان

 خدمات مكتب عن 13720 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا حنين نجيب مكرم -  6

 رمادى محمد/ ملك شقوق وادى الزهور حى 4 الكيلو:  بجهة ،" والحراسه االمن واعمال البتروليه المواد نقل عدا فيما" بتروليه

 عبدالرحيم سعيد

 اعالف عن 17481 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشان فرج شوشان ابراهيم -  7

 شوشان عبدالمنعم فتحى محمد/ ملك السالم قريه صابر الشيخ عزبه الحمام:  بجهة ، بالتجزئه واسمده

 مكتب عن 17427 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين احمد محمد على -  8

 مرسى ابراهيم محمد سناء/ ملك الصحابه مسجد بجوار النجده مبنى شرق 3.5ك:  بجهة ، وتغليفها وتعبئتها غذائيه مواد توريدات

 شريف

 عن 17424 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود ابوسيف عبدالكريم عبدالرحمن -  9

 مسعود ابوسيف عبدالكريم/ ملك الحمام اسكندريه شارع الحمام:  بجهة ، داتهاوتوري عموميه مقاوالت مكتب

 عن 17467 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد غنيوه عطيه عبدالجواد -  10

 غنيوه عطيه صابر/ ملك الشرقيه العزبه الضبعه:  بجهة ، مواشى تجاره

 عن 17436 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد توفيق حسين احمد -  11

 على تامر/ ملك 14 منطقة ب" 11" رقم ومحل 2/9 و 1/9" ج" نموزج 6 محل مارينا العلمين:  بجهة ، وعصائر وكافية مطعم

 مسعود مصرى

 محجر عن 17478 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان شريف سليمان زايد -  12

 المحافظه/ ملك الدائرى الطريق الرامل:  بجهة ، دولوميت

 مقاوالت مكتب عن 17453 برقم 20190411 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد دايل سعد احمد -  13

 سعد دايل سعد/ ملك الثانويه شارع:  بجهة ، عمومية

 مقاوالت مكتب عن 17425 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب ذيب مسلم عيد -  14

 ميهوب ذيب مسلم/ ملك الشرقيه العزبه العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عامه
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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

 بجهة ، محمصة عن 17469 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سعد زكى سعد -  15

 جبر ابو هللا جاب مسعود/ ملك عبدالناصر جمال شارع الغربية العزبة الحمام: 

 مكتب عن 17439 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس فرج يونس عبدالسالم -  16

 فرج يونس عبدالسالم فرج/ ملك الرمل وادى 4 الكيلو السلوم طريق:  بجهة ، سيارات تأجير

 توكيالت عن 17185 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد خالد محمد -  17

 محمد ابوالقاسم ناديه/ ملك السوق شارع سيوه:  بجهة ، تجارية

 توكيالت عن 17185 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد خالد محمد -  18

 والحراسة اآلمن خدمات فيماعدا"  اتصاالت واجهزه المراقبة كاميرات بيع توريد/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، تجارية

 دائم 17185 برقم وقيد 2019/  1/  6 بتاريخ 35 برقم أودع السوق شارع سيوة/ بالعنوان" الالسلكية والكاميرات واألنترنت

 برقم 20190423 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  التش صابر عبدالحكيم رفعت احمد"  التش كافتيريا -  19

 على ادريس عبدالمقصود ادريس/ ملك والتعليم التربيه مديريه بجوار الشاطى شارع:  بجهة ، كافتيريا عن 17483

 مالبس عن 17449 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان خالد عثمان عبدالحميد -  20

 عبدالقادر عبدالجواد فرج/ ملك رشيد برج امام المختار عمر شارع:  بجهة ، جاهزة

 بجهة ، صيدليه عن 17461 برقم 20190416 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد احمد -  21

 عيسى محمد عيسى كاظم/ ملك 32 عماره الروم علم عمارات الروم علم شارع: 

 محل عن 17470 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزريبه خليل عبدهللا عادل -  22

 حسين هللا نصر جبريل/ ملك ابوربيع خلف االسكندرية شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس

 بيع عن 17486 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالمولى مراجع محمد -  23

 حسن عبدالحميد عمر محمد/ ملك التأمينات بجوار التهريب شارع:  بجهة ، بيطريه بيولوجيه ولقاحات بيطريه ادويه مستلزمات

 مطعم عن 17490 برقم 20190430 فى قيد ، 1200.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السيد محمد فاروق ايمن -  24

 محمود محمد يوسف/ ملك الشالل كافتيريا امام الشاطى شارع:  بجهة ، شعبيه ماكوالت

 ورشه عن 17433 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم سليمان هاشم راضى -  25

 يونس رضوان حسين/ ملك الدولى الساحلى مطروح اسكندريه الضبعه:  بجهة ، كاوتش وبيع إصالح

 مكتب عن 17458 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد مصادف عبدالزراق -  26

 عمر محمد مصادف يوسف/ ملك رشيد برج ليبيا شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 تحاليل معمل عن 17472 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمد هانى -  27

 عبدالرؤوف صبحى صالح/ ملك العام مستشفى بجوار فرعاص منصور برج االسكندريه شارع:  بجهة ، طبيه

 كافتيريا عن 17437 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد سليمان وجيه -  28

 مسيحه سعد فايق/  ملك السعوديه الشركه مشروع الكورنيش 1 رقم محل:  بجهة ، ومأكوالت مشويات ومطعم

 كافتيريا عن 17437 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد سليمان وجيه -  29

 حسين احمد خضر عفاف/  ملك الكرم كافتريا خلف الفيروز منطقه الهنا برج:  بجهة ، ومأكوالت مشويات ومطعم

 مفروش تأجير عن 17440 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر فايز غيث هللا فتح -  30

 خميس محمد فايز محمد/ ملك الرئيسى الشارع العلمين:  بجهة ،

 تصليح ورشه عن 17487 برقم 20190424 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمام حسن كمال محمد -  31

 تمام حسن كمال/ ملك مطروح تموين مكتب خلف الجوازات شارع:  بجهة ، كهربائيه مواتير
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ادويه بيع عن 17471 برقم 20190418 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنبل ابوزيد محمد سمير -  32

 هارون عبدالرازق/ ملك الحكمه راس:  بجهة ، بيطريه بيلوجيه ومستحضرات والقاحات

 عن 17484 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك عبدالحميد عبدالتواب هانى -  33

 اسماعيل احمد محمد احمد/  ملك مطروح اسكندريه طريق 131 ك العلمين:  بجهة ، اسماك مطعم

 محل عن 17444 برقم 20190408 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعزيز سعد هناء -  34

 عبداللطيف محمد ابوبكر/ ملك بورسعيد شارع مع الروم علم تقاطع دواء برج:  بجهة ، وعطور مالبس

 مكتب عن 17476 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قاسم محمود جمال -  35

 ابراهيم خميس ابراهيم/ ملك الشرقيون النساجون بجوار الجالء شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 عن 17450 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومه محمد عبدالرحيم بكر ابو -  36

 السوق شارع البحريه العمارات الضبعه:  بجهة ،" والحراسه االمن واعمال البتروليه المواد نقل عدا فيما" بتروليه خدمات مكتب

 عبدالحميد رحومه محمد حمدى/ ملك 6 بلوك

 عن 17448 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جواد عبدالسالم عبدالخالق اشرف -  37

 مكائيل رسالن خير/ ملك التأمينات بجوار الخير برج القديم المرور شارع:  بجهة ، مكتبه

 العاب عن 17466 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق فوزى حسن عمرو -  38

 احمد مرزوق فوزى حسن/ ملك 19 رقم محل الشانزلزيه شارع مارينا العلمين:  بجهة ، اطفال

 مكتب عن 17473 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود ظدم ابراهيم عبدربه -  39

 ظدم ابراهيم عيد/ ملك االهلى البنك امام االسكندريه شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 بيع محل عن 17474 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح محمد والء اسراء -  40

 المالح ابراهيم محمد مسعد احمد/  ملك التقوى برج الجديده المحكمه امام جالل زاهر شارع:  بجهة ، هدايا

 عن 17489 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالغنى عبدالعاطى احمد -  41

 عبدالعزيز جالل محمد وليد/ ملك هاء نموذج 17 منطقه 8 رقم محل مارينا العلمين:  بجهة ، والمخبوزات الحلويات وتوزيع بيع

 مكتب عن 17429 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر حمد ابوبكر عبدالرازق -  42

 على حسين عبدالرازق/ ملك مطروح 40ك الرمل وادى:  بجهة ، سيارات تاجير

 تجارة عن 17431 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد حميده شعيب عطيه -  43

 عبدالقادر عبدالجواد فرج/ ملك العالميه مقهى امام الروم علم شارع:  بجهة ، منزلية ادوت

 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  على وازن خيرهللا فؤاد" العمومية للمقاوالت وازن -  44

 شجه ابو عبدالغفار/ ملك الزيتون قرية الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب عن 17457

 عن 17462 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل عمر احمد عبدالناصر -  45

 مطروح محافظه/ ملك الدائرى الطريق منطقه:  بجهة ، الدولوميت خام محجر

 عن 17465 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعى محمد عبدالعزيز طارق احمد -  46

 البرعى محمد عبدالعزيز طارق/ ملك الجيش سور بجوار العراوه عزبه:  بجهة ، وتوريداتها معدنيه مياه تجاريه توكيالت

 عن 17442 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالجواد عبدالسالم مستور -  47

 حميد ميكائيل عبده هنيه/  ملك المورد زاويه الزيات قريه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب

 بقاله عن 17455 برقم 20190414 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محروس ابراهيم ابراهيم احمد -  48

 موسى عبدالمالك شفيع/ ملك ريم تقسيم 2 العوامى برج الصيفى السينما شارع:  بجهة ، بالتجزئه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نظافه مكتب عن 17485 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عطيه عبدهللا هبه -  49

 عرابى محمد السيد محمد/ ملك الهنا برج اسكندريه شارع مطروح:  بجهة ، والقوارض الحشرات ومكافحه

 عن 17451 برقم 20190409 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالقادر سعد مختار -  50

 قويه عفون نويجى صديق/ ملك 2 رقم محل الحديد السكه قبلى العلمين:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوريد تجاره

 ، عامه بقاله عن 17447 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سلومه محمد سلومه -  51

 سلومه محمد سلومه فتحى/ ملك النجيله:  جهةب

 ، بقاله عن 17445 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان سليمان مصطفى فاطمه -  52

 بالى محمد محمد احمد/ ملك الصديق ابوبكر حى سيوه:  بجهة

 تجاره عن 17491 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد عبدهللا حجازى -  53

 محمود احمد عبدهللا اسالم/ ملك مروه صيدليه امام المستشفى بجوار اسكندريه شارع الحمام:  بجهة ، طبيه مستلزمات وتوريد

 كافتيريا عن 8200 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب عبدالغنى مراجع -  54

 دائم 8200 برقم وقيد حسين ميهوب عبدالغنى/ ملك عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، ومطعم

 كافتيريا عن 8200 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب عبدالغنى مراجع -  55

 عياد عبدالحميد عمران/ ملك الساحلى مطروح اسكندريه طريق عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، ومطعم

 جزاره عن 17482 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق عبدربه حسن عدلى -  56

 عبدربه حسين عبدالرحيم/ ملك شيرتون فندق اسفل القاضى شارع:  بجهة ،

 صيدليه عن 17432 برقم 20190402 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حداد قاضى سلومه عبدالقادر -  57

 حمد زحام حمد محمد/ ملك السنترال شارع الضبعه:  بجهة ،

 ، بالتجزئه بقاله عن 17430 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد خليفه محمد سعيد -  58

 حمد ادريس مصطفى عبدهللا/ ملك الرئيسى الشارع النجيله:  بجهة

 عن 17423 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس عبدالجواد عبدالعظيم خليل -  59

 عبدالجواد عبدالعظيم خليل عمر/ ملك الجزارين شارع الضبعه:  بجهة ، جزاره

 اسمنت عن 17460 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى حسن شحاته حسن -  60

 شحاته بدوى احمد/ ملك حميده فيال بجوار البحرية الغربية العزبة الحمام:  بجهة ، بناء مواد وتجارة

 فول مطعم عن 17480 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد سيد احمد -  61

 الدور ب 22 رقم المنتزه قريه  الساحلى مطروح اسكندريه طريق على 79.5/79 ك محل الحمام:  بجهة ، اواى تيك وطعميه

 عبدالسالم انور دينا/ ملك التجارى السوق بمبنى االراضى

 ، ترزى عن 17493 برقم 20190430 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا السيد محمد شريفة -  62

 خميس خالد عمر/ ملك الوليد ابن خالد مدرسه صابر الشيخ عزبه الحمام:  بجهة

 عن 17435 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالحميد الديب محمد -  63

 عبدالعال فازع رزق عادل/ ملك الهدى برج الروم علم شارع من متفرع زهيويق فرج داود شارع:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 مكتب عن 17426 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم احمد محمد حسن -  64

 السيد لبيب محمد االمير/ ملك المدارس شارع12 شقه 10رقم عقار العلمين:  بجهة ، بناء مواد توريدات

 عن 17468 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابوبكر فرحات منصور -  65

 مطروح محافظه/ ملك العوام زاوية الضبعة:  بجهة ، الدولوميت محجر



 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

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  الدين شرف مصطفى سالمه مصطفى خالد" للنجاره الدين شرف -  66

/ ملك ايديال معرض بجوار اسكندريه شارع الحمام:  بجهة ، وموبيليات مراتب مفروشات معرض عن 17443 برقم 20190408

 ابوسيف منصور شريف

 مستلزمات عن 17441 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حنفى يوسف وفيق -  67

 سعد فرج محمود/ ملك مالك االمام 192 عقار الروم علم شارع:  بجهة ، والمعمار الرخام اعمال

 مكتب عن 17438 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجيب محمد نجيب محمد على -  68

 شحاته محمد مخازن خلف داره عمر الروم علم شارع:  بجهة ، كتابية وادوات واحبار كهربائية واجهزة وادوات مكتبى اثاث توريد

 ابراهيم محمود على محمد احمد/ ملك

 بيتزا مطعم عن 17437 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد سليمان وجيه -  69

 حسين احمد خضر عفاف/  ملك الكرم كافتريا خلف الفيروز الهنا برج:  بجهة ، وسندوتشات وفطائر

 مكتب عن 17477 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصادف فؤاد مصادف فوزى -  70

 وحيده مصادف فؤاد جبران/ ملك عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 مكتب عن 17488 برقم 20190424 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد محمود مصطفى -  71

 حسن محمد محمود/ ملك 61 عقار الحديد السكه قبلى العلمين:  بجهة ، والمقاوالت االخشاب لتجاره

 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  جبريل عبدالواحد مسعود عبدهللا" لالحذيه العوامى -  72

 عبدالواحد مسعود صالح/ ملك اسكندريه شارع الحمام:  بجهة ، احذيه محل عن 17446

 ، شعبى مطعم عن 17456 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فرج محمد عبدهللا -  73

 موسى نصر كرم/ ملك شعبان طاهر عقار بجوار ارابيسك شارع العلمين:  بجهة

 بيع عن 17479 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى على محمد محمد عبير -  74

 البستاوى محمد كامل احمد/ ملك الفردى شارع المعلمين مساكن عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، تكيفات وصيانه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  المصيفية المنشأت وتشغيل إدارة  ،  شركة   وشريكتها محمد احمد السيد رانيا -  1

 سهام/ ملك النصر مسجد بجوار الغربية العزبة الحمام:  بجهة ، المصيفية المنشأت وتشغيل إدارة عن ، 17464 برقم 20190416

 على يوسف رجب

 برقم 20190414 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  بناء مواد بيع  ،  شركة   وشريكه مرسى عبدالسالم احمد -  2

 السيد مرسى يوسف/ ملك الرحيم الرحمن مسجد بجوار القصر شارع:  بجهة ، بناء مواد بيع عن ، 17454

 20190430 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  العمومية المقاوالت  ،  شركة   وشريكه رسالن قاسم عبدهللا فرج -  3

 عبدهللا جمال/ ملك الرئيسى الشارع للبترول مصر بنزين محطه بجوار النجيله:  بجهة ، العمومية المقاوالت عن ، 17492 برقم

 رسالن قاسم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   16936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميده حامد صابر شايخ   - 1

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   14039:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى سليمان محمد جمعه   - 2

 نهائيا التجاره ترك

 الغاء  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   14847:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد دايل سعد سالم   - 3

 المحل هذا فى التجاره لتركه المحو وامر 748 رقم بالتاشير المحل هذا

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   16128:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين عبدالمجيد محمد محمود   - 4

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   16551:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد نوفل عبدالعال صافى   - 5

 نهائيا التجاره ترك

 التجاره ترك  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   7659:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اليزيد الحسن   - 6

 نهائيا

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   13829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالحميد بدر نجوى   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   11599:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر على عوض آنور   - 8

 نهائيا التجاره ترك

 الغاء  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   12188:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر هيبه فضل محمد   - 9

 2019/04/10 بتارخ 799 رقم تاشير بطلب االخر الرئيسى المحل

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   8527:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صابر عبدالمجيد محمد   - 10

 نهائيا التجاره ترك

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   16962:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه سليمان محمود محمد شريف   - 11

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   15672:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد عطية هللا عبد هبة   - 12

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   17367:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عياد عيسى مؤمن مبروك   - 13

 نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  10903 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قويه سباق عبيد رمضان -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  14391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد شوقى الفتاح عبد تامر -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تاريخ وفي  14594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  فرج عوض جمعة فرج" الثقيله المعدات وتأجير العامه للمقاوالت ابوملوط -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ،

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  14594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج عوض جمعة فرج -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  14847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد دايل سعد سالم -  5

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  12188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبر هيبة فضل محمد -  6

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  11878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد هللا عبد عباس جمال -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  17321 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حويلى شتاء يونس سامى -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  15672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد عطية هللا عبد هبة -  9

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  12292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  آدم حامد حميدة سالم -  10

  جنيه  500000.000، ماله أسر ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  17435 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز عبدالحميد الديب محمد -  11

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  16984 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم احمد سلطان محمد سلطان -  12

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

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  محمد أحمد محمود حمدى ضياء" تجارية وتوكيالت الغذائية المواد وتوزيع لتعبئة عمران ال -  13

  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  14790

  جنيه

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  14790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد أحمد محمود حمدى ضياء -  14

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد محمد حسن -  1

  السيد لبيب محمد االمير/ ملك المدارس شارع12 شقه 10رقم عقار العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر حمد ابوبكر عبدالرازق -  2

  على حسين عبدالرازق/ ملك مطروح 40ك الرمل وادى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حميده شعيب عطيه -  3

 عبدالقادر عبدالجواد فرج/ ملك العالميه مقهى امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عبدالجواد عبدالعظيم خليل -  4

  عبدالجواد عبدالعظيم خليل عمر/ ملك الجزارين شارع الضبعه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد خليفه محمد سعيد -  5

  حمد ادريس مصطفى عبدهللا/ ملك الرئيسى الشارع النجيله ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب ذيب مسلم عيد -  6

 ميهوب ذيب مسلم/ ملك الشرقيه العزبه العلمين ،

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابوسيف عبدالكريم عبدالرحمن -  7

  مسعود ابوسيف عبدالكريم/ ملك الحمام اسكندريه شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 17428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليد عيسى عبدالناصر جمال -  8

  جليد عيسى عبدالناصر/ ملك 30ك الرمل وادى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 17432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد قاضى سلومه عبدالقادر -  9

  حمد زحام حمد محمد/ ملك السنترال شارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 14391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد شوقى الفتاح عبد تامر -  10

 سويلم توفيق محمد السيد/ ملك الرئيسي الشارع المرسى ماركت سوبر خلف العلمين ،   :الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 17435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالحميد الديب محمد -  11

 عبدالعال فازع رزق عادل/ ملك الهدى برج الروم علم شارع من متفرع زهيويق فرج داود شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 17437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سليمان وجيه -  12

 حسين احمد خضر عفاف/  ملك الكرم كافتريا خلف الفيروز الهنا برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 17438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجيب محمد نجيب محمد على -  13

 ابراهيم محمود على محمد احمد/ ملك شحاته محمد مخازن خلف داره عمر الروم علم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 17436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد توفيق حسين احمد -  14

 مصرى على تامر/ ملك 14 منطقة ب" 11" رقم ومحل 2/9 و 1/9" ج" نموزج 6 محل مارينا العلمين ،:   الـتأشير وصف

 مسعود

 تم 20190403 تاريخ وفي 11003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصحيه لالدوات الديب - عبدالرحيم احمد الديب محمد -  15

 قاسم عبدالمالك اسالم/  ملك الساحه امام 49 رقم عقار الثانويه المدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 17439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس فرج يونس عبدالسالم -  16

 فرج يونس عبدالسالم فرج/ ملك الرمل وادى 4 الكيلو السلوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 12123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر شفيله عبدالفتاح سعيد -  17

 صابر شفيله عبدالفتاح صابر/  ملك الثانويه شارع من متفرع الجديد الشارع ،:   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 20190403 تاريخ وفي 17434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مقار وديع ايمن -  18

 يوسف حسين مسعود حسين/ ملك علوانى اوالد قريه الساحلى مطروح اسكندرية طريق الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف،  نوانالع تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 17433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم سليمان هاشم راضى -  19

 يونس رضوان حسين/ ملك الدولى الساحلى مطروح اسكندريه الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 17437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سليمان وجيه -  20

 مسيحه سعد فايق/  ملك السعوديه الشركه مشروع الكورنيش 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 17437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سليمان وجيه -  21

 حسين احمد خضر عفاف/  ملك الكرم كافتريا خلف الفيروز منطقه الهنا برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 17440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر فايز غيث هللا فتح -  22

 خميس محمد فايز محمد/ ملك الرئيسى الشارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 17437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سليمان وجيه -  23

 الشركه مشروع الكورنيش 1 رقم محل بالعنوان ومأكوالت مشويات ومطعم كافتيريا/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 . تابع وقيد 2019-4-4 بتاريخ 747 برقم اودع مسيحه سعد فايق/ ملك السعوديه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 17441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حنفى يوسف وفيق -  24

   سعد فرج محمود/ ملك مالك االمام 192 عقار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 14847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد دايل سعد سالم -  25

 بتاريخ 41 بااليداع 5993 رقم محو بامر والتصدير ستيراداال نشاط عن 1524 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،

2019/04/04 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 16345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد برانى ادريس بسام -  26

  ملكه 91 شارع التحريرمع شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي سعد عوض الرواف عبد -  27

 عبدالرحمن جابر هبه/  ملك المغاربه مسجد بجوار الرطب عماره ليبيا شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 17442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالجواد عبدالسالم مستور -  28

 حميد ميكائيل عبده هنيه/  ملك المورد زاويه الزيات قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 13720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا حنين نجيب مكرم -  29

  عبدالرحيم سعيد رمادى محمد/ ملك شقوق وادى الزهور حى 4 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 13720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا حنين نجيب مكرم -  30

  الروم علم شارع/  بالعنوان كائن سيارات إصالح ورشة/   بنشاط رئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 13720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا حنين نجيب مكرم -  31

 754 برقم اودع  شقوق وادى الزهور حى 4الكيلو بالعنوان بتروليه خدمات مكتب/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 13720 برقم وقيد 2019-4-7 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 17449    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عثمان خالد عثمان عبدالحميد -  32

 عبدالقادر عبدالجواد فرج/ ملك رشيد برج امام المختار عمر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 8285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي خميس علي صالح -  33

  خليل جمعه عبدالمقصود/  ملك عيسى عبدهللا مستشفى بجوار عيسى عبدهللا شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 17445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سليمان مصطفى فاطمه -  34

 بالى محمد محمد احمد/ ملك الصديق ابوبكر حى سيوه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 17447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سلومه محمد سلومه -  35

  سلومه محمد سلومه فتحى/ ملك النجيله ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" الدين شرف مصطفى سالمه مصطفى خالد" للنجاره الدين شرف -  36

  ابوسيف منصور شريف/ ملك ايديال معرض بجوار اسكندريه شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190408

 تم 20190408 تاريخ وفي 17446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" جبريل عبدالواحد مسعود عبدهللا" لالحذيه العوامى -  37

  عبدالواحد مسعود صالح/ ملك اسكندريه شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 17448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جواد عبدالسالم عبدالخالق اشرف -  38

  مكائيل رسالن خير/ ملك التأمينات بجوار الخير برج القديم المرور شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 17444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود العزيزعبد سعد هناء -  39

 عبداللطيف محمد ابوبكر/ ملك بورسعيد شارع مع الروم علم تقاطع دواء برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 17450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمد عبدالرحيم بكر ابو -  40

  عبدالحميد رحومه محمد حمدى/ ملك 6 بلوك السوق شارع البحريه العمارات الضبعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 17451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالقادر سعد مختار -  41

  قويه عفون نويجى صديق/ ملك 2 رقم محل الحديد السكه قبلى العلمين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 15447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد السيد -  42

  محمد ابراهيم محمد احمد/ ملك النور مسجد خلف 3الكيلو ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 15447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" محمد ابراهيم محمد السيد" للرحالت الحداد -  43

  محمد ابراهيم محمد احمد/ ملك النور مسجد خلف 3الكيلو ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 17452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عوض صقر حميده -  44

 عبدالنعيم محمد حسن محمد/  ملك الروم علم شارع من متفرع ابوشادى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 14938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد شعبان إبراهيم هللا عطا -  45

  تابع وقيد 809 برقم اودع ملكه/  النجده سور بجوار 3 ك رباح غوط كائن حلويات تصنيع بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 13692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد بخاطره محمد فضيلة -  46

  قاسم عبدالكريم فرحات/ ملك القوتلى شكرى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 13692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد بخاطره محمد فضيلة -  47

 فرج صابر/ ملك اتصاالت بجوار الروم علم شارع/  بالعنوان صحيه وادوات سيراميك تجاره/  بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  تابع 2019/10/4 بتاريخ 802 برقم اودع على عمر

 وفي 13692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  زايد بخاطره محمد فضيلة) السييرامك لتجاره االسالميه: التجارى االسم -  48

 شارع/  بالعنوان صحيه وادوات سيراميك تجاره/  بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ

  تابع 2019/10/4 بتاريخ 802 برقم اودع على عمر فرج صابر/ ملك اتصاالت بجوار الروم علم

 وفي 13692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  زايد بخاطره محمد فضيلة) السييرامك لتجاره االسالميه: التجارى االسم -  49

  قاسم عبدالكريم فرحات/ ملك القوتلى شكرى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 14938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد شعبان ابراهيم هللا عطا -  50

  ملكه/  النجده سور بجوار 3 ك رباح غوط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 14938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد شعبان ابراهيم هللا عطا -  51

  14938 رقم سجل محمد عبدالقادر ابراهيم/  ملك االسكندريه شارع ،:   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 20190410 تاريخ وفي 12188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر هيبة فضل محمد -  52

 بتاريخ 6000 رقم المحو وامر التاشير بطلب 2017/02/07 بتاريخ 235 المودع االخر لرئيسىا المحل الغاء ،:   الـتأشير

2019/04/10 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 13692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد بخاطره محمد فضيله -  53

  على عمر فرج صابر/ ملك اتصاالت بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 17453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد دايل سعد احمد -  54

 سعد دايل سعد/ ملك الثانويه شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 10955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرضى حسين راضى مجدى -  55

  هللا جاب مراجع عبدالدايم/ ملك الفتح برج الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 7307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزيق رجب فضيل محمد -  56

  غيضان قاسم عقيله حمدى/ ملك القبليه العزبه المختار عمر شارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 17455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس ابراهيم ابراهيم احمد -  57

  موسى عبدالمالك شفيع/ ملك ريم تقسيم 2 العوامى برج الصيفى السينما شارع ،:   الـتأشير

 تم 20190415 تاريخ وفي 17457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" على وازن خيرهللا فؤاد" العمومية للمقاوالت وازن -  58

 شجه ابو عبدالغفار/ ملك الزيتون قرية الضبعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 17456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرج محمد عبدهللا -  59

 موسى نصر كرم/ ملك شعبان طاهر عقار بجوار ارابيسك شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 17460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حسن شحاته حسن -  60

 شحاته بدوى احمد/ ملك حميده فيال بجوار البحرية الغربية العزبة الحمام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 17458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد مصادف عبدالزراق -  61

 عمر محمد مصادف يوسف/ ملك رشيد برج ليبيا شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 17459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطيب مهدى مراجع عيد -  62

 شطيب مهدى مراجع عيد مهدى/ ملك الدينى المعهد خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد غنيوه عطيه عبدالجواد -  63

  غنيوه عطيه صابر/ ملك الشرقيه العزبه الضبعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا رمضان عبدالرحمن -  64

 موسى عطيه عبدهللا/ ملك القسم شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد احمد -  65

  عيسى محمد عيسى كاظم/ ملك 32 عماره الروم علم عمارات الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 5591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميالد نديم ماجد -  66

 برقم اودع الساحلى مطروح اسكندريه طريق 86 الكيلو بيتش لونج قريه العلمين بالعنوان كائن ماركت سوبر/ بنشاط فرع افتتاح

  تابع وقيد 2019-4-16 بتاريخ 857

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فوزى حسن عمرو -  67

  احمد مرزوق فوزى حسن/ ملك 19 رقم محل الشانزلزيه شارع مارينا العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوبكر فرحات منصور -  68

 مطروح محافظه/ ملك العوام زاوية الضبعة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عمر احمد عبدالناصر -  69

  مطروح محافظه/ ملك الدائرى الطريق منطقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 17465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد عبدالعزيز طارق احمد -  70

  البرعى محمد عبدالعزيز طارق/ ملك الجيش سور بجوار العراوه عزبه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 5591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  71

 بيتش لونج قريه شاغلى اتحاد/ ملك الساحلى مطروح اسكندريه طريق 86 الكيلو بيتش لونج قريه العلمين ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالغنى مراجع -  72

  عياد عبدالحميد عمران/ ملك الساحلى مطروح اسكندريه طريق عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالغنى مراجع -  73

  دائم 8200 برقم وقيد حسين ميهوب عبدالغنى/ ملك عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب الغني عبد مراجع -  74

 مطروح اسكندريه طريق عبدالرحمن سيدى العلمين بالعنوان كائن ومطعم كافتيريا/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  تابع وقيد 2019-4-17 بتاريخ 869 برقم اودع الساحلى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 17470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزريبه خليل عبدهللا عادل -  75

 حسين هللا نصر جبريل/ ملك ابوربيع خلف االسكندرية شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 15672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عطية هللا عبد هبة -  76

 عرابى محمد السيد محمد/  ملك الهنا برج االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 17469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد زكى سعد -  77

 جبر ابو هللا جاب مسعود/ ملك عبدالناصر جمال شارع الغربية العزبة الحمام ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 17472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد هانى -  78

  عبدالرؤوف صبحى صالح/ ملك العام مستشفى بجوار فرعاص منصور برج االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 17471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنبل ابوزيد محمد سمير -  79

 هارون عبدالرازق/ ملك الحكمه راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 8160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فتحى عباس وليد -  80

 ابراهيم فتحى عباس مصطفى/ ملك 8 شقة علوى الثالث بالدور الرياض برج 15 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 17473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ظدم ابراهيم عبدربه -  81

  ظدم ابراهيم عيد/ ملك االهلى البنك امام االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  نوانالع تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 17474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح محمد والء اسراء -  82

 المالح ابراهيم محمد مسعد احمد/  ملك التقوى برج الجديده المحكمه امام جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى حسين الصديق عبدالفتاح -  83

  السياحيه للتنميه لمار شركه/ ملك 115/114 مارينا بورتو الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم محمود جمال -  84

  ابراهيم خميس ابراهيم/ ملك الشرقيون النساجون بجوار الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 11276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان علي الرازق عبد علي -  85

 سعد خالف سمير هانى/ ملك"  أ"  5 رقم محل التجارى السوق 11 المنطقة 2 بوابة مارينا العلمين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصادف فؤاد مصادف فوزى -  86

 وحيده مصادف فؤاد جبران/ ملك عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى حسين الصديق عبدالفتاح -  87

 891 برقم اودع 115/114 رقم محل مارينا بورتو الحمام بالعنوان كائن جاهزه مالبس/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  تابع وقيد 2019/4/22 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد خالد محمد -  88

 اودع محمد ابوالقاسم ناديه/ ملك السوق شارع سيوه/ بالعنوان كائن تجارية يالتتوك/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

  تابع 17185 برقم وقيد 2019/  4/  22 بتاريخ 903 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد خالد محمد -  89

 محمد ابوالقاسم ناديه/ ملك السوق شارع سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد خالد محمد -  90

 واألنترنت والحراسة اآلمن خدمات فيماعدا"  اتصاالت واجهزه المراقبة كاميرات بيع توريد/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 17185 برقم وقيد 2019/  1/  6 بتاريخ 35 برقم أودع السوق شارع سيوة/ بالعنوان" الالسلكية والكاميرات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 11276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان علي الرازق عبد علي -  91

 عمر حسن شرين عمر/ ملك ب 14 رقم محل 5 بوابة 17 منطقة العلمين مارينا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح عبدالقادر هللا فتح اسامه -  92

  حسين السيد شحاته خالد/ ملك ليسكو خلف المعلمين تقسيم الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 11276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان علي الرازق دعب علي -  93

 محمد فوزى ناصر/ ملك هـ 6 رقم التجارى السوق 17 منطقة 5 بوابة مارينا العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان شريف سليمان زايد -  94

  المحافظه/ ملك الدائرى الطريق الرامل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشان فرج شوشان ابراهيم -  95

 شوشان عبدالمنعم فتحى محمد/ ملك السالم قريه صابر الشيخ عزبه الحمام ،:   الـتأشير

 تم 20190423 تاريخ وفي 17483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" التش صابر عبدالحكيم رفعت احمد"  التش كافتيريا -  96

  على ادريس عبدالمقصود ادريس/ ملك والتعليم التربيه مديريه بجوار الشاطى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك عبدالحميد عبدالتواب هانى -  97

 اسماعيل احمد محمد احمد/  ملك مطروح اسكندريه طريق 131 ك العلمين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى على محمد محمد عبير -  98

  البستاوى محمد كامل احمد/ ملك الفردى شارع المعلمين مساكن عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدربه حسن عدلى -  99

  عبدربه حسين عبدالرحيم/ ملك شيرتون فندق اسفل القاضى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد سيد احمد -  100

 بمبنى االراضى الدور ب 22 رقم المنتزه قريه  الساحلى مطروح اسكندريه طريق على 79.5/79 ك محل الحمام ،:   الـتأشير

  عبدالسالم انور دينا/ ملك التجارى السوق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنبل ابوزيد محمد سمير -  101

 برقم اودع النهضه شارع الحمام بالعنوان كائن بيطريه بيلوجيه ومستحضرات والقاحات ادويه بيع/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  تابع وقيد 2019/4/23 بتاريخ 916



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 17471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنبل ابوزيد محمد سمير -  102

  موسى عطيه عبدهللا/ ملك النهضه شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 17485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عطيه عبدهللا هبه -  103

  عرابى محمد السيد محمد/ ملك الهنا برج اسكندريه شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 17488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمود مصطفى -  104

  حسن محمد محمود/ ملك 61 عقار الحديد السكه قبلى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 17487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام حسن كمال محمد -  105

  تمام حسن كمال/ ملك مطروح تموين مكتب خلف الجوازات شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 17486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالمولى مراجع محمد -  106

  حسن عبدالحميد عمر محمد/ ملك التأمينات بجوار التهريب شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 17489    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالغنى عبدالعاطى احمد -  107

  عبدالعزيز جالل محمد وليد/ ملك هاء نموذج 17 منطقه 8 رقم محل مارينا العلمين ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 17493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا السيد محمد شريفة -  108

 خميس خالد عمر/ ملك الوليد ابن خالد مدرسه صابر الشيخ عزبه الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 17491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدهللا حجازى -  109

  محمود احمد عبدهللا اسالم/ ملك مروه صيدليه امام المستشفى بجوار اسكندريه شارع الحمام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 14790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد محمود حمدى ضياء -  110

 البنا محمد محمد غانم/ ملك على ابو عمارة اللوكس ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" محمد أحمد محمود حمدى ضياء" تجارية وتوكيالت الغذائية المواد وتوزيع لتعبئة عمران ال -  111

 البنا محمد محمد غانم/ ملك على ابو عمارة اللوكس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 14790

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 17490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد محمد فاروق ايمن -  112

   محمود محمد يوسف/ ملك الشالل كافتيريا امام الشاطى شارع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 10903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه سباق عبيد رمضان -  1

 "ؤالبترولية المواد ونقل والحراسة اآلمن عمال فيماعدا" عماله وتوريد بترولية وخدمات عمومية مقاوالت/ النشاط مسمى تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 14391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد شوقى الفتاح عبد تامر -  2

 بناء مواد توريدات مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 14594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عوض جمعة فرج -  3

 عامة مقاوالت

 وفي 14594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" فرج عوض جمعة فرج" الثقيله المعدات وتأجير العامه للمقاوالت ابوملوط -  4

 عامة مقاوالت:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ



 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،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف مصطفى فضل -  5

 الثقيله المعدات توريد:  نشاط اضافه:  التأشير

 تعديل تم20190407 تاريخ وفي 11372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتروليه للخدمات يوسف مصطفى فضل مكتب -  6

 الثقيله المعدات توريد:  نشاط اضافه:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 13302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوعطا محمد عبدالنبي صالح -  7

 عقارى تسويق:  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 10289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك عثمان مراجع مفتاح -  8

 ثقيله معدات توريد:  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 8285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي خميس علي صالح -  9

 زيوت وغيار سيارات غسيل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد هللا عبد عباس جمال -  10

 شامل مطعم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 11968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود طاهر عبدالناصر -  11

 وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 14086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيوف صابر خميس ياسين -  12

 سياحيه ومنشآت فنادق اداره:  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 16984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد سلطان محمد سلطان -  13

 ألوميتال تجاره:  الى النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزيق رجب فضيل محمد -  14

 مقاوالت

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 15672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عطية هللا عبد هبة -  15

 نظافه مكتب:  النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 15566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشنب عبدالمقصود محمد عالء -  16

 عامه مقاوالت مكتب: نشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 10425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرزاق ناجى حسن السالم عبد -  17

 جاهزه خرسانه توريد: نشاط اضافه:  التأشير

 تاريخ وفي 10425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" الزارف ناجى حسن السالم عبد" العمومية للمقاوالت الزارف -  18

 جاهزه خرسانه توريد: نشاط اضافه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190430

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 16313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى على حسن الشربينى -  19

 اشعه مركز:  النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 5591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  1

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 17445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سليمان مصطفى فاطمه -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 17452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عوض صقر حميده -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 17442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالجواد عبدالسالم مستور -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 17486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالمولى مراجع محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجيب محمد نجيب محمد على -  6

 خاص: التأشير وصف

 تم20190423 تاريخ وفي 17483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" التش صابر عبدالحكيم رفعت احمد"  التش كافتيريا -  7

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 17471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنبل ابوزيد محمد سمير -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 17472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد هانى -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 17474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح محمد والء اسراء -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 17453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد دايل سعد احمد -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 17459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطيب مهدى مراجع عيد -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 17460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حسن شحاته حسن -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابوسيف عبدالكريم عبدالرحمن -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مقار وديع ايمن -  15

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 17488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمود مصطفى -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 17481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشان فرج شوشان ابراهيم -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 17451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالقادر سعد مختار -  18

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد توفيق حسين احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 17477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصادف فؤاد مصادف فوزى -  20

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 17484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك عبدالحميد عبدالتواب هانى -  21

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 17480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد سيد احمد -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 17441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حنفى يوسف وفيق -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا رمضان عبدالرحمن -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 13692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد بخاطره محمد فضيله -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 17449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان خالد عثمان عبدالحميد -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 17482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدربه حسن عدلى -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سليمان وجيه -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد خليفه محمد سعيد -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 17455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس ابراهيم ابراهيم احمد -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب ذيب مسلم عيد -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 17447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سلومه محمد سلومه -  32

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" الدين شرف مصطفى سالمه مصطفى خالد" للنجاره الدين شرف -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 17478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان شريف سليمان زايد -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس فرج يونس عبدالسالم -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوبكر فرحات منصور -  36

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ فيو 17437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سليمان وجيه -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 17490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد محمد فاروق ايمن -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 17473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ظدم ابراهيم عبدربه -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 17493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا السيد محمد شريفة -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فوزى حسن عمرو -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر حمد ابوبكر عبدالرازق -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 17458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد مصادف عبدالزراق -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 8200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالغنى مراجع -  44

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد عبدالعزيز طارق احمد -  45

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 17444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز سعد هناء -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 17432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد قاضى سلومه عبدالقادر -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 17469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد زكى سعد -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع يلتعد تم20190424 تاريخ وفي 17485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عطيه عبدهللا هبه -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حميده شعيب عطيه -  50

 خاص: التأشير وصف

 تم20190415 تاريخ وفي 17457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" على وازن خيرهللا فؤاد" العمومية للمقاوالت وازن -  51

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 17475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح عبدالقادر هللا فتح اسامه -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 17470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزريبه خليل عبدهللا عادل -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالحميد الديب محمد -  54

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليد عيسى عبدالناصر جمال -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 13720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا حنين نجيب مكرم -  56

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 17456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرج محمد عبدهللا -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 14938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد شعبان ابراهيم هللا عطا -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد احمد -  59

 خاص: التأشير

 تم20190408 تاريخ وفي 17446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" جبريل عبدالواحد مسعود عبدهللا" لالحذيه العوامى -  60

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 ختاري وفي 17471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنبل ابوزيد محمد سمير -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 17450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمد عبدالرحيم بكر ابو -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عمر احمد عبدالناصر -  63

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 17489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالغنى عبدالعاطى احمد -  64

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 17448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جواد عبدالسالم عبدالخالق اشرف -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد محمد حسن -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 17433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم سليمان هاشم راضى -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 17479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى على محمد محمد عبير -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 17491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدهللا حجازى -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 17440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر فايز غيث هللا فتح -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 17423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عبدالجواد عبدالعظيم خليل -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 17487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام حسن كمال محمد -  72

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 17467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد غنيوه عطيه عبدالجواد -  73

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 10924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى حسين الصديق عبدالفتاح -  74

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 17476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم محمود جمال -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 17185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد خالد محمد -  76

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والخدمات العمومية للمقاوالت بترو: الى 10903 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190401:  تاريخ فى  ،  -  1

   البترولية

 وتأجير العامه للمقاوالت وملوطاب: الى 14594 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  2

 "  فرج عوض جمعة فرج" الثقيله المعدات

 ابراهيم محمد السيد" للرحالت الحداد: الى 15447 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  3

 "  محمد

   والتصدير لالستيراد برفيوم وورلد: الى 12188 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  4

   تايم اون: الى 17321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  5

   وتوريداتها العموميه للمقاوالت األمير: الى 11509 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  6

 كاوتش اطارات للتجاره الرحمن عباد: الى 6829 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  7

   وبطاريات

   الجاهزه للمالبس فرست: الى 10924 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  8

   الجاهزه للمالبس فرست: الى 10924 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  9

   سيوه سما: الى 17185 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  10

 المواد وتوزيع لتعبئة عمران ال: الى 14790 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  11

 "  محمد أحمد محمود حمدى ضياء" تجارية وتوكيالت الغذائية



 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

 وتوريد العموميه للمقاوالت الجوكر: الى 10425 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  12

   الجاهزه الخرسانه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 16313   برقم    20190430:  تاريخ ،   سليمان على قطب سليمان محمد د -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190408 تاريخ وفى ،   15374:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها مسعود عقوب عطيه فوزية   - 1

 2019/  4/  6 بتاريخ 2019 لسنة ج/ 109 برقم توقيعاتة على مصدق بسيطه توصية شركة فسخ عقد بموجد  السجل شطب/محو

 ،   15187:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،"  وشريكة على وازن خيرهللا فؤاد" العمومية للمقاوالت وازن أوالد شركة   - 2

 بالعقد 2019/04/15 بتاريخ 835 رقم بالتاشير نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى

 مطروح توثيق نه2019لس ب 590 برقم توقيع على المصدق

 ،   15187:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،"  وشريكة على وازن خيرهللا فؤاد" العمومية للمقاوالت وازن أوالد شركة   - 3

 بموجب 2019/04/15 بتاريخ 835 رقم بالتاشير نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى

 مطروح توثيق نه2019لس ب 590 برقم توقيع على مصدق عقد



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 9140، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه مؤمن حسين صالح -  1

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 9140، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  2

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

،  المال رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 9140، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مؤمن حسين صالح -  3

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 9140، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  4

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  5

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 13173،

  جنيه  60000.000،

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  6

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  7

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  8

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  9

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  10

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  11

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 13173،

  جنيه  60000.000،

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  12

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس عديلت تم 20190421،

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  13

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  14

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،



 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

 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  15

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  16

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  17

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 13173،

  جنيه  60000.000،

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  18

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  19

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس عديلت:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  20

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  21

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  22

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  23

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 13173،

  جنيه  60000.000،

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  24

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  25

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  26

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  27

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  28

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  29

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 13173،

  جنيه  60000.000،

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  30

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  31

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ



 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

   تاريخ وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  32

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،

 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  33

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي

 وفي 13173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  34

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190418 تاريخ وفي 9140   برقم قيدها سبق ، وشريكه ؤمنم حسين صالح -  1

 بسيطة توصية

 الكيان تعديل تم20190418 تاريخ وفي 9140   برقم قيدها سبق ، مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى

 تاريخ وفي 13173   برقم قيدها سبق ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190421

 تم20190421 تاريخ وفي 13173   برقم قيدها سبق ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

 تاريخ وفي 13173   برقم قيدها سبق ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190421



 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

 تم20190421 تاريخ وفي 13173   برقم قيدها سبق ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير تيرادلالس سولت سيوة شركة -  6

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

 تاريخ وفي 13173   برقم قيدها سبق ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  7

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190421

 تاريخ وفي 13173   برقم قيدها سبق ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  8

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190421

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حسين صالح فرحات: الى 9140 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190418:  تاريخ فى  ،  -  1

 مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه

 حسين صالح فرحات: لىا 9140 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190418:  تاريخ فى  ،  -  2

 مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين صالح فرحات -  1

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين صالح فرحات -  2

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين صالح فرحات -  3

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين صالح فرحات -  4

   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مؤمن حسين صالح -  5

9140 

   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مؤمن حسين صالح -  6

9140 

   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مؤمن حسين صالح -  7

9140 

   برقم    20190418:  تاريخ ، والتوقيع اإلدارة حق وحده له  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مؤمن حسين صالح -  8

9140 

 بلغ موصيين شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين صالح فرحات -  9

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه



 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

 موصيين شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين صالح فرحات -  10

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ

 موصيين شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين صالح فرحات -  11

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ

 موصيين شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين صالح فرحات -  12

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ

 شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مؤمن حسين صالح -  13

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ موصيين

 شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مؤمن حسين صالح -  14

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ موصيين

 شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مؤمن حسين صالح -  15

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ موصيين

 شركاء ورثته جميع وانضمام 00الوفاه بسبب الشريك رفع  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مؤمن حسين صالح -  16

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، 0 بالشركه بلغ موصيين

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  17

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  18

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  19

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  20

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  21

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور



 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

 ينمنفرد او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  22

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  23

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  24

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  25

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها ماعيهاالجت للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  26

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  27

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  28

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  29

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  30

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين



 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

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  31

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  32

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  33

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه اموام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  34

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  35

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره اطقوالمن السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  36

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  37

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  38

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه



 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

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  39

 الجمارك ومصلحه قارىالع الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  40

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  41

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  42

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  43

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  44

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421 : تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  45

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  46

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى



 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

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  47

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  48

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره اطقوالمن السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  49

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  50

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   قمبر    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  51

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور واى

 او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  52

 ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك منفردين

 الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه الجمارك

 المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه وجهاز

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر هجمهوري داخل مرور واى

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  53

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  54

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق وحمطر مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  55

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك



 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

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  56

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه يهالتنم وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  57

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  58

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب حهومصل التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  59

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  60

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه غيرو الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  61

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن عوالتوقي االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  62

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  63

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه



 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

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  64

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئهو الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  65

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات لعامها والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  66

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  67

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه عىاالجتما والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  68

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  69

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  70

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  71

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه مهالعا والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور



 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

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  72

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  73

 الجمارك ومصلحه العقارى شهرال مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  74

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  75

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن عالتوقي فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  76

 الجمارك ومصلحه العقارى الشهر مصلحه وامام والقضاء الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه عن التوقيع فى ذلك

 وجهاز الصناعيه التنميه وهيئه والواردات الصادرات على للرقابه العامه والهيئه الضرائب ومصلحه التجارى السجل ومصلحه

 واى المرور وادرات فروعه بكافه االجتماعى والصندوق مطروح مرسى ومحافظه الحره والمناطق السويس خليج شمال مدينه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، وفروعها االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه العربيه مصر جمهوريه داخل مرور

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  ريكش و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  77

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  78

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  79

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  80

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه



 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

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  81

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر فهسال الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  82

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره طقوالمنا لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  83

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  84

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  وىهندا محمد رشيد عاطف احمد -  85

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  86

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  87

 العام االعمال وقطاع انواعها عبجمي المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  88

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص



 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

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  89

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  90

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  91

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  92

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  93

 العام الاالعم وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  94

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  95

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام ركهالش تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  96

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحره والمناطق لالستثمار امهالع والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  97

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  98

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف مداح -  99

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  100

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  101

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع ماموا الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  102

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 ناطقوالم لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  103

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  104

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  اوىهند محمد رشيد عاطف احمد -  105

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره



 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

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  106

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  107

 االعمال وقطاع انواعها ميعبج المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  108

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  109

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  110

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  111

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  112

 االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه الحره

 ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص العام

 انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات وآالالت

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك الماليه المعامالت

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  113

 العام عمالاال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص



 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

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  114

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  115

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  116

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  117

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  118

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور كرينب منصور يوسف -  119

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  120

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  121

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك



 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

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  122

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  123

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود ىعل والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  124

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه يهالجمهور داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  125

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  126

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  127

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن وقيعالت حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  ريختا ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  128

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  129

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم ميعج وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  130

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  131

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع واعهاان بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  132

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و يرمد  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  133

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  134

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421 : تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  135

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه الجمهوريه داخل  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  136

 العام االعمال وقطاع انواعها بجميع المحاكم جميع وامام الذكر سالفه الجهات امام الشركه تعديل عقود على والتوقيع انواعها بكافه

 وآالالت ومبانى اراضى من الشركه اصول لكافه واالستدانه والرهن والبيع الشراء فى الشركه عن التوقيع حق لهم وكذلك والخاص

 الماليه المعامالت انواع جميع غلى التوقيع حق لهم كما الشركه باسم واالقتراض واالقراض واالستئجار وااليجار وسيارات ومعدات

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، والسحب البنكيه الحسابات وغلق وفتح والبنوك

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  137

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  138

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل



 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

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  139

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  140

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  141

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  142

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  143

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  144

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  145

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  146

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات تمانيهاالئ والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  147

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  148

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  149

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  150

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  151

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير



 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

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  152

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  153

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  154

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  155

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  156

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  157

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  158

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  159

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  160

 تفويض او توكيل فى الحق مله كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  161

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  162

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير
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 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  167
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 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  168

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  169

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  170

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  171

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد رشيد عاطف احمد -  172

 تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه على

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل فى الغير

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  173

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل
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 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  175

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  176

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه
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 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

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  178

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه
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 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  180

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل
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 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  183

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  184

 فى الغير فويضت او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  185

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  186

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  187

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  188

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض تالحسابا هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  189

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  تضامن شركة  منصور بكرين منصور يوسف -  190

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل



 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

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  191

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  192

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  193

 فى الغير ضتفوي او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  194

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  195

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 على التعامل فى الغير وتفويض الحسابات هذه فى وااليداع  شريك و مدير  بسيطة توصية  منصور بكرين منصور يوسف -  196

 فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم كما المستنديه االعتمادات وخطابات الضمان وخطابات االئتمانيه والتسهيالت الحسابات هذه

 13173   برقم    20190421:  تاريخ ، 0 ذكر ما بعض او كل

 وشراء وبيع منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرضى حسين عبدالسالم -  197

 وفتح والنهائيه االبتدائيه والبيع الشراء عقود على والتوقيع الشركه باسم وخالفه الثقيله والمعدات والسيارات والعقارات االراضى

 كافه فى الشركه حسابات على التوقيع فى الغبر وتفويض البنوك من واالقتراض والرهن وااليداع والسحب البنوك كافه فى الحسابات

 االعمال هذه وكافه ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل واالشخاص الشركات كافه مع العقود وابرام وااليداع حبوالس البنوك

 8310   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين

 وشراء وبيع منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرضى حسين عبدالسالم -  198

 وفتح والنهائيه االبتدائيه والبيع الشراء عقود على والتوقيع الشركه باسم وخالفه الثقيله والمعدات والسيارات والعقارات االراضى

 كافه فى الشركه حسابات على التوقيع فى الغبر وتفويض البنوك من واالقتراض والرهن وااليداع والسحب البنوك كافه فى الحسابات

 االعمال هذه وكافه ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل واالشخاص الشركات كافه مع العقود وابرام وااليداع والسحب البنوك

 8310   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين

 وشراء وبيع منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرضى حسين عبدالسالم -  199

 وفتح والنهائيه االبتدائيه والبيع الشراء عقود على والتوقيع الشركه باسم وخالفه الثقيله والمعدات والسيارات والعقارات االراضى

 كافه فى لشركها حسابات على التوقيع فى الغبر وتفويض البنوك من واالقتراض والرهن وااليداع والسحب البنوك كافه فى الحسابات

 االعمال هذه وكافه ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل واالشخاص الشركات كافه مع العقود وابرام وااليداع والسحب البنوك

 8310   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين

 وشراء وبيع منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرضى حسين عبدالسميع -  200

 وفتح والنهائيه االبتدائيه والبيع الشراء عقود على والتوقيع الشركه باسم وخالفه الثقيله والمعدات والسيارات والعقارات االراضى

 كافه فى الشركه حسابات على التوقيع فى الغبر وتفويض البنوك من واالقتراض والرهن وااليداع والسحب البنوك كافه فى الحسابات

 االعمال هذه وكافه ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل واالشخاص الشركات كافه مع العقود وابرام وااليداع والسحب البنوك

 8310   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين

 وشراء وبيع منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرضى حسين عبدالسميع -  201

 وفتح والنهائيه االبتدائيه والبيع الشراء عقود على والتوقيع الشركه باسم وخالفه الثقيله والمعدات والسيارات والعقارات االراضى

 كافه فى الشركه حسابات على التوقيع فى الغبر وتفويض البنوك من واالقتراض والرهن وااليداع والسحب البنوك كافه فى الحسابات



 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

 االعمال هذه وكافه ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل واالشخاص الشركات كافه مع العقود وابرام وااليداع والسحب البنوك

 8310   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين

 وشراء وبيع منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  ريكش و مدير  تضامن شركة  مرضى حسين عبدالسميع -  202

 وفتح والنهائيه االبتدائيه والبيع الشراء عقود على والتوقيع الشركه باسم وخالفه الثقيله والمعدات والسيارات والعقارات االراضى

 كافه فى الشركه حسابات على التوقيع فى الغبر وتفويض البنوك من واالقتراض والرهن وااليداع والسحب البنوك كافه فى الحسابات

 االعمال هذه وكافه ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل واالشخاص الشركات كافه مع العقود وابرام وااليداع والسحب البنوك

 8310   برقم    20190422:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين

 والمحررات والعقود الشيكات على والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  علوانى عبدالحميد شرفاد ربيع -  203

 الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع وحده االول للطرف موكله بالشركه الخاصه

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع الرسميه الجهات كافه امام والتوقيع العقارى

 وابرام الشركه اصول لكافه والشراء البيع وحق السيارات او المنقوالت او للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 14008   برقم    20190430:  تاريخ ، يكون ان بشرط الشركه مايخص كافه على والتوقيع الصفقات

 ذلك فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف  شريك و مدير  بسيطة توصية  علوانى عبدالحميد شرفاد ربيع -  204

 14008   برقم    20190430:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه مؤمن حسين صالح -  1

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  2

 9140   برقم    20190418

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه مؤمن حسين صالح -  3

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  4

 9140   برقم    20190418

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه مؤمن حسين صالح -  5

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  6

 9140   برقم    20190418

 9140   برقم    20190418:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه مؤمن حسين صالح -  7

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  مؤمن حسين صالح ورثه وشركاه حسين صالح فرحات -  8

 9140   برقم    20190418

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 10277   برقم    20190401:  تاريخ ، 712  2012/05/07 ج  حسين سعيد مبروك سالم -  1

 10277   برقم    20190401:  تاريخ ، 713  2017/05/07 ج  حسين سعيد مبروك سالم -  2

 10903   برقم    20190401:  تاريخ ، 708  2014-2-10/ ج  قويه سباق عبيد رمضان -  3

 10903   برقم    20190401:  تاريخ ، 709  2019-2-10/ ج  قويه سباق عبيد رمضان -  4

 9896   برقم    20190402:  تاريخ ، 725  2016/03/16 ج  زعلول المالك عبد شايخ فرج -  5

 11003   برقم    20190403:  تاريخ ، 732  2019/04/22 ج  الصحيه لالدوات الديب - عبدالرحيم احمد الديب محمد -  6

 9214   برقم    20190403:  تاريخ ، 727  2018/09/16 ج  عثمان محمود الصمد عبد اشرف -  7

 9086   برقم    20190404:  تاريخ ، 743  2013/05/003 ج  علي صقر محجوب باسط -  8

 9086   برقم    20190404:  تاريخ ، 744  2018/05/03 ج  علي صقر محجوب باسط -  9

 8031   برقم    20190404:  تاريخ ، 740  2015-6-10/ ج  يوسف الرحمن عبد يسر -  10

 9754   برقم    20190404:  تاريخ ، 739  2015-8-16/ ج  احمد عمر الدين كمال حسن -  11

 13812   برقم    20190404:  تاريخ ، 750  2019/03/13 ج  كراس توفيق كراس سامح -  12

 12729   برقم    20190407:  تاريخ ، 756  2017/04/23 ج  الدربالى قاسم فؤاد حليو -  13

 13720   برقم    20190407:  تاريخ ، 752  2019-1-2/ ج  مينا حنين نجيب مكرم -  14

 13685   برقم    20190407:  تاريخ ، 755  2018-12-17/ ج  زايد أبوخزيم مفتاح إبراهيم -  15

 12521   برقم    20190407:  تاريخ ، 751  2017/01/31 ج  صابر خميس محمد منصور -  16

 9082   برقم    20190407:  تاريخ ، 761  2018/05/03 ج  محمود علي سعد احمد -  17

 12604   برقم    20190407:  تاريخ ، 757  2017/03/07 ج  نويجى نوح عبدربه منصور -  18

:  تاريخ ، 758  2019/01/21 ج(  المتكامله العموميه والتوريدات للمقاوالت شاهين) عبدالقادر شويكى شاهين شويكى -  19

 10867   برقم    20190407

 7659   برقم    20190407:  تاريخ ، 763  2009/06/08 ج  اليزيد الحسن -  20

 7659   برقم    20190407:  تاريخ ، 764  2014/06/08 ج  اليزيد الحسن -  21

    20190408:  تاريخ ، 771  2019/06/26 ج(   طاحون فوده عبدالصمد نورالدين) الصحيه لالدوات نور على نور -  22
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