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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى االستيراد عن 59075 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا متولى احمد حنان -  1

 االسراء مساكن 75 رقم عماره 7 رقم شقه:  بجهة ، المالبس وتصدير لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود

 تنميه عن 59078 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمد عبده على نورهان -  2

 ملك151 مكتب:  بجهة ،( 16/5/2019 فى2965/2899امنيه موافقه_الالزمه التراخيص على الحصول شريطه)االطفال مهارات

 وحلمى عرابى شارع عزام يوسف

 تجاره عن 45365 برقم 20190821 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شردى احمد سيد على ابراهيم على -  3

 اللنش مساكن 2 مدخل 1 رقم عقار 3 محل:  بجهة ، الكهربائيه االجهزه غيار قطع

 تجاره عن 59071 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد الشربينى احمد الشربينى -  4

 االسكان بنك مساكن 4 رقم عماره 5و6 رقم المحليين:  بجهة ، نزليهم ادوات

 عن 59069 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب محمد الهادى عبد خيرى اميره -  5

 المدينة شباب مساكن زيد بن اسامه عمارة 8 محل:  بجهة ، حريمى مالبس تجارة

 59074 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران على الجرابحى حسن محمد مريم -  6

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن

 الزهور المروة مساكن 4 عمارة ارضى دور 4 شقة:  بجهة ، والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 االستيراد عن 44418 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي محمد حسن حكايات -  7

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى

 الجمعية أ مدخل زياد بن طارق عمارة ارضى دور 4 بشقة بحجرة اخر رئيسى محل:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على

 االسكان بمديرية للعاملين التعاونية

 مكرونة تصنيع عن 58282 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على احمد على -  8

 الرسوة جنوب الصناعية المنطقة 93 رقم بالوحدة اخر رئيسى محل افتتاح:  بجهة ، بيض على محتوية غير عادية وشعرية

 تسويق عن 59066 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوندى مرتضى هانى رويس -  9

 وعرابى الدين صالح شارع 24 رقم عقار الثانى بالدور بالشقه حجره:  بجهة ، عقارى

 59070 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين اللطيف عبد فهمى المغاورى احمد -  10

 والبحرين ادالعق عباس شارع 30 رقم عقار 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 العزب ارض

 استيشن بالى عن 59072 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز على يسن السيد هدى -  11

 الوطنى الحزب مساكن 40 عماره 2 رقم محل:  بجهة ،( 2019/5/9 فى 2735/2961امنيه موافقه)غازيه مشروبات وبيع

 لتربيه حظيره عن 36931 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دعيه عبده لطفى محمد -  12

 الجنوب حى بالقابوطى الحظائر منطقه متر 600 مساحه 1 رقم حظيره:  بجهة ، المواشى

 تجاره عن 59067 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرمبه السيد صالح نجالء -  13

 القابوطى 5 بلوك 2 عقار 3 محل:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد الكهربائيه االدوات

 عن 59077 برقم 20190827 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد العليم عبد محمد ريم -  14

 2 رقم شقه الرابع الدور تعمير 2 منطقه 30 رقم ملك:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  بالجمله المالبس وتوريد توزيع  ،  شركة   وشريكه منصورالسيد يحيى اشرف -  1

 هارون شارع جديده 14 رقم عقار االول بالدور شقه:  بجهة ، بالجمله المالبس وتوريد توزيع عن ، 59073 برقم 20190822

 المحله وحاره الرشيد

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة(   لالستيراد رزق محمد محمود خلفاء)وشركاه رزق محمد محمود محمد -  2

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59068 برقم 20190815 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه

 والجيش محمود محمد شارع الفلاير برج 20 رقم عقار السابع الدور 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه

   مالها ،رأس  خاصه ماكوالت وتجهيز المصنعه اللحوم وتجهيز واعداد جزاره  ،  شركة   وشريكه البغدادى عثمان مجدى -  3

 ، خاصه ماكوالت وتجهيز المصنعه اللحوم وتجهيز واعداد جزاره عن ، 59076 برقم 20190827 فى ،قيدت 10000.000

 موسى محمد وحاليا سابقا مراد السلطان شارع عوايد 23 وتنظيم مدن 27 رقم بالعقار محل:  بجهة

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  الطبيه المستلزمات تجاره  ،  شركة   وشريكها البواب احمد سيد ابراهيم حمدى سمر -  4

 الجديد المعلمين نقابه مبنى التجارى الممر داخل 6 رقم محل:  بجهة ، الطبيه المستلزمات تجاره عن ، 59080 برقم 20190829

 وستالينجراد كسرى شارع

 ومستلزمات انواع جميع واستيراد انواعها بجميع للمالبس ومشغل تجميع  ،  شركة   وشركاه الضوينى محمود مصطفى -  5

 20190801 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد واالستيراد والتصدير المالبس مشغل خامات

 والتصدير المالبس مشغل خامات ومستلزمات انواع جميع ادواستير انواعها بجميع للمالبس ومشغل تجميع عن ، 59065 برقم

 الفتح وابو البكرى حاره 46 رقم الملك االول الدور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد واالستيراد

 ومستلزمات انواع جميع واستيراد انواعها بجميع للمالبس ومشغل تجميع  ،  شركة   وشركاه الضوينى محمود مصطفى -  6

 20190801 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد واالستيراد والتصدير المالبس مشغل خامات

 والتصدير المالبس مشغل خامات ومستلزمات انواع جميع واستيراد انواعها بجميع للمالبس ومشغل تجميع عن ، 59065 برقم

 الفتح وابو البكرى حاره 46 رقم الملك االول الدور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد واالستيراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   38198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزبى العزيز عبد  جاد   - 1

 لوفاته التجارى السجل شطب
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  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   47296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد حسن السيد الباز محمد   - 2

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   33481:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمودالعوادلى عاشور  حمدى   - 3

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   46212:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد حمدى محمد نبيل   - 4

 مقر وجود لعدم الفرع شطب

  السجل شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   39058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندي محمد محمد عادل   - 5

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   46539:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فهيد رمضان مصطفي   - 6

 التجاره العتزال التجارى سجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   44259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجيد عبد احمد انور السيده   - 7

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   54711:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشربينى محمد محمد هانم   - 8

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   58225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده عوض فهمى مها   - 9

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   53177:  مبرق قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى مصطفى اسماعيل رشاد   - 10

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190825 تاريخ وفى ،   55634:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى شلبى عباس مصطفى احمد   - 11

 التجاره العتزاله التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   33083:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد  على  العال  عبد  رفعت   - 12

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  40618 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مارين كراويه -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  49340 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطير ابراهيم السيد احمد -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد السيد محمد رضا -  1

 بوطىالقا مساكن 2 بلوك 58 عقار 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 52514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليل احمد احمد محسن شادية -  2

 الزهور حى الزهور حرفيين ب29 رقم عماره 3 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمدالسيد امال -  3

 نفيسة السيدة منطقة 74 عقار 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 54439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد توفيق حنان -  4

 الزهور الجيزة مساكن 1 مدخل زينب السيدة عمارة 17 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 47128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد محمد مصطفي -  5

 حرب صالح محمد شارع عوائد90 وتنظيم مدن 74عقار علوى ثانى دور شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 46212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد حمدي محمد نبيل -  6

 االرضى الدور السادات عاطف شارع الطناحى محمد حسنى ملك عقار الشرقية البحرية الجهة 1 رقم بالمحل فرع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 51683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرز عثمان احمد عثمان منى -  7

  هواش اللطيف عبد محمد ملك بورسعيد ش البلد خليفة/  بالعنوان رئيسي له ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 46212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد حمدي محمد نبيل -  8

 االرضى الدور السادات عاطف شارع الطناحى محمد حسنى ملك عقار الشرقية البحرية الجهة 1 رقم بالمحل فرع افتتح ،

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 50008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمدالنجارى ابراهيم محمد اسماء -  9

 الحرية مساكن العلوى االول الدور 88 عمارة 5 شقة الى العنوان عدل ،  : الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 48723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمدالصبان السيد ريهام -  10

 الموجى والشهيد العروبة شارع الثانى الدور 4 عمارة 8 شقة 2 حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 46212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد حمدي محمد نبيل -  11

 عارف السالم وعبد الجمهوريه شارع مكه برج 1 رقم محل/ الغاءالفرع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 46212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد حمدى محمد نبيل -  12

 1 رقم محل عارف السالم وعبد الجمهورية شارع مكه برج/الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 54149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عباس محمد هيثم -  13

 الزهور الجوهرة مساكن 46 عمارة 302 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد محسن نهى -  14

 واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه مساكن 2 مدخل الفتح عماره السادس الدور 601 رقم بالشقه حجره الي العنوان عدل ،:   الـتأشير

 الزهور قسم

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 35293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز عمر هشام -  15

  والحميدي سويف بني شارع 21 رقم عماره 2 رقم محل الي العنوان عدل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 49836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد محمد رسميه -  16

 صدقى ومحمود الطائف شارع وتنظيم مدن 8 عوائد 6 عمارة 3 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 فوص،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 53277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مصطفى حسين محمد -  17

 الزهور الوليد بن خالد مساكن ب 111 عمارة 6 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد مختار الملك عبد احمد -  18

 السادات عاطف شارع اركان فندق الغربى بالجانب رياضية العاب صالة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 50021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد اسماعيل العزيز عبد دينا -  19

 الحرية مساكن 1712 عمارة 11 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 54541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد برهام السيد محمد -  20

 الزهور التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 45 عمارة 7 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 53869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو الوهاب عبد الرحمن عبد دينا -  21

 االسكان بنك مساكن 27 عمارة 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 59067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه السيد صالح نجالء -  22

 القابوطى 5 بلوك 2 عقار 3 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 58282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على احمد على -  23

 الرسوة جنوب الصناعية المنطقة 93 رقم بالوحدة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 59066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوندى مرتضى هانى رويس -  24

 وعرابى الدين صالح شارع 24 رقم عقار الثانى بالدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 58282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على احمد على -  25

 الرسوة جنوب الصناعية المنطقة 93 رقم دةبالوح اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 50657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد السيد احمد محمد -  26

  النشار منطقه مايو 15 مساكن 7 رقم عماره 7 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد عزه -  27

  القابوطى 15 بلوك 4 رقم عماره 3 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 59069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب محمد الهادى عبد خيرى اميره -  28

  المدينة شباب مساكن زيد بن اسامه عمارة 8 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 53033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد سعد حسن -  29

 مالبس تصنيع بجعله194 و193 و192 رقم قطعه غرب القنطره مركز  الكائن االخر الرئيسى المحل نشاط عدل ،:   الـتأشير

 جاهزة

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 36832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى السيد احمد طارق -  30

 ارض البحرين شارع وتنظيم مدن 9 رقم عماره علوى الثالث الدور 5 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العزب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 44418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد حسن حكايات -  31

 بورفؤاد حرفيين 3 بلوك 48 رقم ورشه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 44418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد حسن حكايات -  32

 بمديرية للعاملين التعاونية الجمعية أ مدخل زياد بن طارق عمارة ارضى دور 4 بشقة بحجرة اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

 االسكان

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190818 تاريخ وفي 44418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد حسن حكايات -  33

 بمديرية للعاملين التعاونية الجمعية أ مدخل زياد بن طارق عمارة ارضى دور 4 بشقة بحجرة اخر رئيسى محل ،:   الـتأشير

 االسكان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 53937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان ابراهيم شوقى امل -  34

 الزهور رباح بن بالل مساكن أ مدخل 58 عمارة 14 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 59070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين اللطيف عبد فهمى المغاورى احمد -  35

 العزب ارض والبحرين العقاد عباس شارع 30 رقم عقار 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 53705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح على احمد محمد ايمان -  36

  الزهور تعاونيات 1 مدخل المغرب عمارة 6 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 45051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن محمد محمد -  37

  والورشة الجعفرية شارع 45 عمارة 9 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 53904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى السيد محمد فاطمه -  38

 القابوطى 2 بلوك 58 رقم عماره الرابع بالدور 4 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 45365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شردى احمد سيد على ابراهيم على -  39

 اللنش مساكن 2 مدخل 1 رقم عقار 3 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 45365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد يعل ابراهيم علي -  40

 اللنش مساكن 2 مدخل 1 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 59071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الشربينى احمد الشربينى -  41

 االسكان بنك مساكن 4 رقم عماره 5و6 رقم المحليين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 44842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب ابراهيم ابراهيم علي -  42

 الزهور حى A14 منطقه المدينه شباب ب87 رقم الحجاز عماره 8 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 53847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد زغلول صفوت -  43

 القابوطى بطريق النور مشروع 6 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 59072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز على يسن السيد هدى -  44

 الوطنى الحزب مساكن 40 عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 59074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على الجرابحى حسن محمد مريم -  45

 الزهور المروة مساكن 4 عمارة ارضى دور 4 شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 50329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدنويصر نجيب  مصطفى -  46

  د مدخل بدر مجمع الثالث الدور 7 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 23641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد  سامى محمد -  47

 ابراهيم وحافظ رمسيس شارع 47 عمارة 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 23641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد سامى مكتب -  48

 ابراهيم وحافظ رمسيس شارع 47 عمارة 2 محل الى العنوان عدل ،:   أشيرالـت

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 23641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمركى  والتخليص لالستيراد سامى  مكتب -  49

 ابراهيم وحافظ رمسيس شارع 47 عمارة 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 48948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد الحميد عبد حسن محمد -  50

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن أ66 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 28309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحروج امين مصطفى مصطفى -  51

 الزهور حى المدينه شباب مساكن 1 رقم عماره 12 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 59075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا متولى احمد حنان -  52

 االسراء مساكن 75 رقم عماره 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 46018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام كمال احمد علي شيماء -  53

 المصرى للنادى االجتماعى النادى بسور داخلى 11 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 31499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزة  يوسف على  الفتاح  عبد -  54

 الزهور حى وحده 5000ال مساكن 3 رقم عماره 13 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 59077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد العليم عبد محمد ريم -  55

  2 رقم شقه الرابع الدور تعمير 2 منطقه 30 رقم ملك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 57241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى محمد سيد نصره -  56

  مبارك مساكن أ9 رقم عماره 18 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 49340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير ابراهيم السيد احمد -  57

 الزهور الجبل ارض مساكن 18 عمارة 10 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 59078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد عبده على نورهان -  58

 وحلمى عرابى شارع عزام يوسف ملك151 مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 39492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عمانويل عادل -  59

 شارع وتنظيم مدن مكرر 28/42 رقم عماره الخامس الدور 24 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الجمهوريه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 36931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه عبده لطفى محمد -  60

 الجنوب حى بالقابوطى الحظائر منطقه متر 600 مساحه 1 رقم حظيره ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 36931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه لطفى محمد -  61

 الجنوب حى بالقابوطى الحظائر منطقه متر600 مساحه 1 رقم حظيره/بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 53854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد اللطيف عبد العربى عبده -  62

 االسراء مساكن 15 رقم عماره 17 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 49453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماليه ابو على على الخضر محمد هيثم -  1

 كهربائيه اجهزه غيار قطع وتوريد بيع/نشاط واضافه....منزليه ادوات غيار قطع وتوريد بيع/نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وتكييفات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمدالسيد امال -  2

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 47128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد محمد مصطفي -  3

 افرنجى مخبز نشاط استبعاد:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اضافه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 35293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز عمر هشام -  4

 االحذيه تجاره نشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 53277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مصطفى حسين محمد -  5

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 56638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد مختار الملك عبد احمد -  6

 رياضية العاب صالة نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 46578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد المهدي محمد المهدي -  7

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل:  التأشير

 الجاهزة المالبس وتجارة(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة للوائحوا

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 50657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد السيد احمد محمد -  8

 بالجمله غذائيه مواد تجاره/نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد عزه -  9

 النظافه ماكينات وتوريدات المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 44418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد حسن حكايات -  10

 االستيراد/نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 52465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد محمد ابراهيم ابراهيم -  11

 العامة لمقاوالت/نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 45051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن محمد محمد -  12

 سيارات سمكرة نشاط استبعاد:  التأشير

 اضافه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 34288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للزهور عادل -  13

 المتكامله العموميه المقاوالت/نشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 34288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجي عبده عادل -  14

 المتكامله العموميه المقاوالت/نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 44842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب ابراهيم ابراهيم علي -  15

 صيدلية/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 53847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد زغلول صفوت -  16

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 23641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد سامى مكتب -  17

 جمركى تخليص نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 23641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد  سامى محمد -  18

 جمركى تخليص نشاط استبعاد:  التأشير

 تعديل تم20190825 تاريخ وفي 23641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمركى  والتخليص لالستيراد سامى  مكتب -  19

 جمركى تخليص نشاط استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 28309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحروج امين مصطفى مصطفى -  20

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعدييل:  التأشير



 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،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 46018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام كمال احمد علي شيماء -  21

 حريمى اكسسوارات/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 49340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير ابراهيم السيد احمد -  22

 ونباتية حيوانية وشموع وزيوت ودهون وشحوم والنباتية الحيوانية المملكة ومنتجات حية حيوانات استيراد نشاط اضافة:  التأشير

 ومستعملة جاهزة ومالبس ومصنوعاتها نسيج ومواد االغذية صناعة تجاتومن

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 32846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد العطوى -  23

 والتصدير الديكور اعمال/نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 32846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت للديكور العطوى -  24

 والتصدير الديكور اعمال/نشاط استبعاد:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 58282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على احمد على -  1

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 59070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين اللطيف عبد فهمى المغاورى احمد -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 59077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد العليم عبد محمد ريم -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 46212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد حمدي محمد نبيل -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 59066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوندى مرتضى هانى رويس -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 59075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا متولى احمد حنان -  6

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 45365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شردى احمد سيد على ابراهيم على -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 59072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز على يسن السيد هدى -  8

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 59074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على الجرابحى حسن محمد مريم -  9

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 59078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد عبده على نورهان -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 36931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه عبده لطفى محمد -  11

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 44418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد حسن حكايات -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 59071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الشربينى احمد الشربينى -  13

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 59069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب محمد الهادى عبد خيرى اميره -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 59067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه السيد صالح نجالء -  15

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   MAXIMUM GYM جيم ماكسيمم: الى 56638 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  1

   لالستيراد 2 النجمة: الى 28635 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  2

   االخالص: الى 34698 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  3

   لالستيراد سامى مكتب: الى 23641 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  4

   لالستيراد العطوى: الى 32846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االموال فى التصرف من المنع برفع 2019/6/23 فى 2813 برقم والصادر المشروع غير الكسب جهاز رئيس قرار صدر -  1

 54786   برقم    20190806:  تاريخ ، شحاته حنفى حسنى سعاد59  الخاصة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190805 تاريخ وفى ،   42472:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه احمد ابراهيم محمد اسامه شركه   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190805 تاريخ وفى ،   42472:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه احمد ابراهيم محمد اسامه شركه   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السشجل شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   39970:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاها و المرصفي علي المجيد عبد مصطفي نهله   - 3

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190808

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   30238:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها  الرفاعى 0 ب شركه   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   30238:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاءه  االطروش السيد عبده   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   19606:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكها   و  جاد  م   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   24841:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(  نورس) السياحيه للتنميه بورسعيد شركه   - 7

 ابراهيم جرجس/السيد وتعيين التجارى بالسجل التأشير تاريخ من اشهر 6 ومدتها التصفية تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 للشركة مصفيا ابراهيم النور عبد

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   24841:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  نورس)     السياحيه  للتنميه سعيد بور شركه   - 8

 ابراهيم جرجس/السيد وتعيين التجارى بالسجل التأشير تاريخ من اشهر 6 ومدتها التصفية تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 للشركة مصفيا ابراهيم النور عبد

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   24841:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م  م  ش  السياحيه  للتنميه سعيد بور شركه   - 9

 ابراهيم جرجس/السيد وتعيين التجارى بالسجل التأشير تاريخ من اشهر 6 ومدتها التصفية تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 للشركة مصفيا ابراهيم النور عبد



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 22104، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  مطر محمد ومحمود خلف)  وشركاه مطر محمد محمود عادل -  1

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190801،

،  المال رأس تعديل تم 20190801،   تاريخ وفي 38657، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الحمزاوي علي ووائل وليد -  2

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

 رأس تعديل تم 20190801،   تاريخ وفي 38657، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكهما حمزاوى على ووائل وليد -  3

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

 تم 20190804،   تاريخ وفي 24366، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاهم  و   البربرى   متولى  على  و  فاروق -  4

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190804،   تاريخ وفي 24366، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه  و   البربرى  متولى   فاروق -  5

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190804،   تاريخ وفي 24366، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها البربرى على متولى فاروق جيهان -  6

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190806،   تاريخ وفي 37389، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه ابوزيد احمد محمد محمد -  7

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

 رأس تعديل تم 20190806،   تاريخ وفي 37389، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والتوريدات للمقاوالت الزين شركة -  8

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

،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 19426، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و  عماد اسماعيل -  9

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

 رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 19426، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه   الصيرفى محمد شركه -  10

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

 تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 19426، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة نصار  ومجدى  الصيرفى محمد شركه -  11

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

،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 19426، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و  عماد اسماعيل -  12

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

 رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 19426، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه   الصيرفى محمد شركه -  13

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

 تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 19426، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية نصار  ومجدى  الصيرفى محمد شركه -  14

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

 رأس تعديل تم 20190808،   تاريخ وفي 40672، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الخميسى احمد على مها -  15

  جنيه  3500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 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

   تاريخ وفي 40672، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الخميسي اوالد شركه/  وشركاه الخميسي احمد علي محمد -  16

  جنيه  3500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190808،

   تاريخ وفي 22560، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الهادى عبد فوزى خلفاء - وشركاه الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  17

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،

،  المال رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 22560، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الهادى عبد فوزى -  18

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

   تاريخ وفي 22560، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الهادى عبد مصطفى فوزى خلفاء/  وشركاها الجندى ابراهيم فايقه -  19

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،

 20190826،   تاريخ وفي 41666، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية القشاوى سعد رجب رجب محمد وهيثم محمد شركه -  20

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 41666، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها خشبه ابراهيم فتحيه -  21

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 41666، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه القشاوى رجب محمد محمد -  22

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه على احمد محمد -  23

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته على احمد محمد كريم -  24

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  على احمد محمد -  25

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه على احمد محمد -  26

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته على احمد محمد كريم -  27

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه  على احمد محمد -  28

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه على احمد محمد -  29

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته على احمد محمد كريم -  30

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه  على احمد محمد -  31

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه على احمد محمد -  32

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته على احمد محمد كريم -  33

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 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

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 21991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  على احمد محمد -  34

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 25305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العدنى احمد حسن محمود -  35

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

،  المال رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 25305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه  و    النجا ابو  محمد -  36

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

 تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 25305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و العدنى  احمد حسن  محمود -  37

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

   تاريخ وفي 35919، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  38

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190828،

 رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 35919، برقم قيدها سبق ،  تضامن كةشر وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  39

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

،  المال رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 35919، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته حسانين احمد السيد -  40

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

   تاريخ وفي 35919، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  41

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190828،

 رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 35919، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  42

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

،  المال رأس تعديل تم 20190828،   تاريخ وفي 35919، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته حسانين احمد السيد -  43

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

،  المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 25972، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اخوان  سليمان شركه -  44

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

 رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 25972، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه سليمان السيد على ابراهيم -  45

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 25972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة اخوان  سليمان شركه -  46

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 25972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سليمان السيد على ابراهيم -  47

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   يرالتأش وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 25972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة اخوان  سليمان شركه -  48

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 25972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سليمان السيد على ابراهيم -  49

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 28082    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه  السيد   ابراهيم محمد  عادل -  1

 الزهور الجيزة تعاونيات 4 مدخل الرياض عمارة 9 شقة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 38604    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الحليم عبد محمد محمود كارم -  2

 الزهور وحدة 5000 مساكن 216 عقار 19 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 38604    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد محمود كارم رجب شركة -  3

 الزهور وحدة 5000 مساكن 216 عقار 19 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 30667    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه شبكه محمد ابراهيم -  4

 العباسى شياخة على ومحمد 99 شارع 1 رقم بالملك 1 محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 30667    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، السيارات غيار قطع وتجاره لالستيراد  وشركاه  شبكه محمد وائل -  5

 العباسى شياخة على ومحمد 99 شارع 1 رقم بالملك 1 محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

 30667    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، السيارات غيار  قطع وتجاره لالستيراد وشركاه  شبكه  عوض محمد ابراهيم -  6

 على ومحمد 99 شارع 1 رقم بالملك 1 محل الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي

 العباسى شياخة

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40142    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه هللا عبد مصطفي محمد صالح -  7

  السواحل قشالق المتوكلين برج المسروق بالدور الكائن بالمكتب 2 حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190808 تاريخ وفي 52419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه العصفورى السيد السيد محمد محمد -  8

 3و2 محلين القابوطى منطقه 16 بلوك 15 ارض قطعه فرع/ الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190808 تاريخ وفي 52419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه العصفورى السيد السيد محمد محمد -  9

 الجمعيه مساكن ب مدخل 1 رقم بالعقار الكائنه السادس بالدور 6 رقم الشقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 الزهور حى بورفؤاد شباب واالسكان للبناء التعاونيه

 تم 20190808 تاريخ وفي 52419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه العصفورى السيد السيد محمد محمد -  10

 3و2 محلين القابوطى منطقه 16 بلوك 15 ارض قطعه فرع ءالغا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190813 تاريخ وفي 27177    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، المعادن  لخراطه  واوالده   جبر  حسن شركه -  11

  الزهور C11و B8 الحرفيين منطقه أ37 عقار 9 رقم محل الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 27177    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، سعيد ببور   المعادن لخراطه  محمد حسن   اوالد  شركه -  12

  الزهور C11و B8 الحرفيين منطقه أ37 عقار 9 رقم محل الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190813

 تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 46058    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه جبر رافت محمد ايمن شركه -  13

  فلسطين شارع وتنظيم مدن 14 رقم العقار الخامس الدور 10 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 46058    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه جبر رأفت محمد ايمن شركه -  14

  فلسطين شارع وتنظيم مدن 14 رقم العقار الخامس الدور 10 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 46058    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه جبر رافت محمد ايمن شركه -  15

  فلسطين شارع وتنظيم مدن 14 رقم العقار الخامس الدور 10 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 46058    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه جبر رأفت محمد ايمن شركه -  16

  فلسطين شارع وتنظيم مدن 14 رقم العقار الخامس الدور 10 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 42885    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها رشوان علي احمد شرقاويه -  17

 الزهور وحدة 5000 مساكن 132 عمارة 17 بشقة حجرة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و دراهم خليل محمد خليل شركه -  18

 2 و1 محلين عدلى ش 44 عقار الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اليوجد -  19

 2 و1 محلين عدلى ش 44 عقار الكائن الفرع استبعاد

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  20

 عوايد 62 وتنظيم مدن 62 رقم القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 عدلى شياخه الصادق حاره

 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  21

 القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 عدلى شياخه الصادق حاره عوايد 62 وتنظيم مدن 62 رقم

 تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  22

 مدن 62 رقم القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 عدلى شياخه الصادق حاره عوايد 62 وتنظيم

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  23

 عوايد 62 وتنظيم مدن 62 رقم القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 عدلى شياخه الصادق حاره

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  24

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف، 

 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  25

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  26

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  27

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  28

 عوايد 62 وتنظيم مدن 62 رقم القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 عدلى شياخه الصادق حاره

 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  29

 القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 عدلى شياخه الصادق حاره عوايد 62 وتنظيم مدن 62 رقم

 تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  30

 مدن 62 رقم القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 عدلى شياخه الصادق حاره عوايد 62 وتنظيم

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  31

 عوايد 62 وتنظيم مدن 62 رقم القطعه على المقام االول الدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 عدلى شياخه الصادق حاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  32

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  33

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  34

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15011    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  35

 عدلى شارع 444 بالملك 1و2 المحلين/بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها وزيزة السيد احمد نصره -  36

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الغالل لتجاره    وولده  حسانين  محمد -  37

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190826 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و    الصغير  العربى    السيد  شركه -  38

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان لتعدي

 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  39

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190826

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها وزيزة السيد احمد نصره -  40

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الغالل لتجاره    وولده  حسانين  محمد -  41

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190826 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و    الصغير  العربى    السيد  شركه -  42

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 27992    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  43

  الجديد االمل بمنطقه 78 رقم بالعماره 6 رقم محل/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190826

 تم 20190827 تاريخ وفي 19564    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ماريدايف والبتروليه المالحيه الخدمات شركه -  44

 سيناء جنوب رديس ابو بجهة الكائن االتصال مكتب الغاء ،:   الـتأشير وصف،  نالعنوا تعديل

 تاريخ وفي 35919    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  45

 برج الفرما ابراج الخامس الدور 506 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190828

 على محمد شارع أ رقم

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 35919    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  46

 على محمد شارع أ رقم برج الفرما ابراج الخامس الدور 506 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 35919    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته حسانين احمد السيد -  47

 على محمد شارع أ رقم برج الفرما ابراج الخامس الدور 506 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 35919    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  48

 برج الفرما ابراج الخامس الدور 506 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190828

 على محمد شارع أ رقم



 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

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 35919    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  49

 على محمد شارع أ رقم برج الفرما ابراج الخامس الدور 506 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 35919    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته حسانين احمد السيد -  50

 على محمد شارع أ رقم برج الفرما ابراج الخامس الدور 506 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 31201    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الحليم عبد  محمد جالل خلفاء/   وشركاها البحيرى  0 ه -  51

 حى الزهور تعاونيات 1 مدخل الواحه عماره 8 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190829

 الزهور

 تم 20190829 تاريخ وفي 31201    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، لالستيراد وشركاه الحليم عبد محمد جالل محمد -  52

 الزهور حى الزهور تعاونيات 1 مدخل الواحه عماره 8 رقم شقه/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيدها سبق  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركائها وزيزة السيد احمد نصره -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992

   برقم قيدها سبق  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، الغالل لتجاره    وولده  حسانين  محمد -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992

 قيدها سبق  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، شريكه و    الصغير  العربى    السيد  شركه -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992   برقم

  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992   برقم قيدها سبق

   برقم قيدها سبق  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركائها وزيزة السيد احمد نصره -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992

   برقم قيدها سبق  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، الغالل لتجاره    وولده  حسانين  محمد -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992

 قيدها سبق  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، شريكه و    الصغير  العربى    السيد  شركه -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992   برقم

  ، طحن بدون وغالل عطارة تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27992   برقم قيدها سبق

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط عدل  بسيطة توصية ، وشركاه  السيد   ابراهيم محمد  عادل -  9

 سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 28082   برقم قيدها

   برقم قيدها سبق  ، عملهالمست السيارات غيار قطع تجاره نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه شبكه محمد ابراهيم -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 30667



 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

 السيارات غيار قطع تجاره نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، السيارات غيار قطع وتجاره لالستيراد  وشركاه  شبكه محمد وائل -  11

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 30667   برقم قيدها سبق  ، المستعمله

 قطع تجاره نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، السيارات غيار  قطع وتجاره لالستيراد وشركاه  شبكه  عوض محمد ابراهيم -  12

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 30667   برقم قيدها سبق  ، المستعمله السيارات غيار

 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)   م.ع.ج منتجات لجميع التصدير نشاط اضافة  تضامن شركة ، شركاه و  عماد اسماعيل -  13

 الشحن - االعمال رجال وخدمات(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19426   برقم قيدها سبق  ، والتفريغ

 19 المجموعة ماعدا)   م.ع.ج منتجات لجميع التصدير نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه   الصيرفى محمد شركه -  14

 - االعمال رجال وخدمات(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة لهيئةبا المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19426   برقم قيدها سبق  ، والتفريغ الشحن

 المجموعة ماعدا)   م.ع.ج منتجات لجميع التصدير نشاط اضافة  تضامن شركة ، نصار  ومجدى  الصيرفى محمد شركه -  15

 رجال وخدمات(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19426   برقم قيدها سبق  ، والتفريغ الشحن - االعمال

 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)   م.ع.ج منتجات لجميع التصدير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، شركاه و  عماد اسماعيل -  16

 الشحن - االعمال رجال وخدمات(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19426   برقم قيدها سبق  ، والتفريغ

 19 المجموعة ماعدا)   م.ع.ج منتجات لجميع التصدير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه   الصيرفى محمد شركه -  17

 - االعمال رجال وخدمات(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19426   برقم قيدها سبق  ، والتفريغ الشحن

 المجموعة ماعدا)   م.ع.ج منتجات لجميع التصدير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، نصار  ومجدى  الصيرفى محمد شركه -  18

 رجال وخدمات(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 19426   برقم قيدها سبق  ، والتفريغ الشحن - االعمال

   برقم قيدها سبق  ، الصحيه االدوات تجاره/نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشريكه العصفورى السيد السيد محمد محمد -  19

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 52419

 طعميه و فول مطعم عمومى مطعم بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، شركاها و الناغيه   اسماعيل  محمد  محمد  فتحى -  20

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 28002   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 ةبسيط توصية:  التأشير

 طعميه و فول مطعم عمومى مطعم بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، شريكه و الناغيه اسماعيل محمد محمد محمد -  21

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 28002   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 بسيطة توصية:  التأشير

 طعميه و فول مطعم عمومى مطعم بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، شركاها و الناغيه   اسماعيل  محمد  محمد  فتحى -  22

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 28002   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 بسيطة توصية:  التأشير

 طعميه و فول مطعم عمومى مطعم بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، شريكه و الناغيه اسماعيل محمد محمد محمد -  23

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 28002   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 بسيطة توصية:  التأشير

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  24

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  25

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  26

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  27

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  28

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  29

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  30

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  31

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 وفي 32615   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  32

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  33

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ،

 القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  34

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  35

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  36

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ،

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  37

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ،

 القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، سعيد  ببور  المنزليه لالدوات   التجاريه  دراهم  شركه -  38

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، شركاه  و  رداهم خليل  محمد  خليل  شركه -  39

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه دراهم محمد خليل احمد -  40

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 15011   برقم قيدها سبق  ،



 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

 حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  41

 توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35919   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين

 بسيطة

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  42

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35919   برقم قيدها سبق  ، لذلك

  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته حسانين احمد السيد -  43

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35919   برقم قيدها سبق

 حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  44

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35919   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين

 تضامن

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  45

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35919   برقم قيدها سبق  ، لذلك

  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكته حسانين احمد السيد -  46

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35919   برقم قيدها سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31892   برقم قيدها سبق ، وشركاه الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31892   برقم قيدها سبق ، وشريكته الزهيرى على محمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31892   برقم قيدها سبق ، وشركاه الزهيري ابراهيم علي محمد -  3

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31743   برقم قيدها سبق ، وشركاها محمد سالم احمد رنا -  4

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31743   برقم قيدها سبق ، وشريكه سالم محمد سالم احمد -  5

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32615   برقم قيدها سبق ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  6

 بسيطة توصية: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32615   برقم قيدها سبق ، وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  7

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32615   برقم قيدها سبق ، وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  8

 بسيطة توصية: التأشير

 شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190829 تاريخ وفي 25972   برقم قيدها سبق ، اخوان  سليمان شركه -  9

 تضامن

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190829 تاريخ وفي 25972   برقم قيدها سبق ، وشريكه سليمان السيد على ابراهيم -  10

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العربى السيد محمد: الى 27992 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  نتضام شركة  20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه حسن حسانين الصغير محمد

 العربى السيد محمد: الى 27992 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190801:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه حسن حسانين الصغير محمد

 متولى فاروق جيهان: الى 24366 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190804:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاها البربرى على

 علي محمد اسالم: الى 31892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190805:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه الزهيري ابراهيم

 علي محمد اسالم: الى 31892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190805:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه الزهيري ابراهيم

 علي محمد اسالم: الى 31892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190805:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه الزهيري ابراهيم

 للمقاوالت الزين شركة: الى 37389 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190806:  تاريخ فى  ،  -  7

 والتوريدات

 على مداح ناريمان: الى 27607 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190807:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاها موسى

 محمد سالم احمد رنا: الى 31743 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190807:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركاها

 محمد سالم احمد رنا: الى 31743 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190807:  تاريخ فى  ،  -  10
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 27992   برقم    20190801:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن الصغيرحسانين محمد العربى السيد احمد -  59

 27992   برقم    20190801:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن الصغيرحسانين محمد العربى السيد احمد -  60

 27992   برقم    20190801:  تاريخ

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  61

 27992   برقم

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  62

 27992   برقم

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  63

 27992   برقم

    20190801:  اريخت ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  64

 27992   برقم

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن الصغيرحسانين محمد العربى السيد احمد -  65

 27992   برقم    20190801:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن الصغيرحسانين محمد العربى السيد احمد -  66

 27992   برقم    20190801:  تاريخ

 منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  67

 27992   برقم    20190801:  تاريخ ،

 منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  68

 27992   برقم    20190801:  تاريخ ،

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  69

 27992   برقم

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد حمدا نصره -  70

 27992   برقم



 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

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  71

 27992   برقم

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  وزيزة السيد احمد نصره -  72

 27992   برقم

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  شحاته السيد احمد سامية -  73

 22104   برقم

    20190801:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  مطر محمد محمود عادل -  74

 22104   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  شحاته السيد احمد سامية -  75

 22104   برقم    20190801

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  مطر محمد محمود عادل -  76

 22104   برقم    20190801

 24366   برقم    20190804:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على متولى فاروق جيهان -  77

 24366   برقم    20190804:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على متولى فاروق جيهان -  78

 24366   برقم    20190804:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على متولى فاروق جيهان -  79

 24366   برقم    20190804:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى    على    متولى   فاروق -  80

 24366   برقم    20190804:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى    على    متولى   فاروق -  81

 24366   برقم    20190804:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى    على    متولى   فاروق -  82

    20190804:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على متولى فاروق جيهان -  83

 24366   برقم

    20190804:  تاريخ ، منفردة يعوالتوق االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على متولى فاروق جيهان -  84

 24366   برقم

    20190804:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى على متولى فاروق جيهان -  85

 24366   برقم

    20190804:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى    على    متولى   فاروق -  86

 24366   برقم

    20190804:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى    على    متولى   فاروق -  87

 24366   برقم

    20190804:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربرى    على    متولى   فاروق -  88

 24366   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  89

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  90

 31892   برقم    20190805



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  91

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  92

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  93

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  94

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  95

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيرى ابراهيم على محمد -  96

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او عينمجتم والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  97

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  98

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيرى ابراهيم على محمد -  99

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  100

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  101

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيرى ابراهيم على محمد -  102

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  زهيرىال ابراهيم على محمد -  103

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  104

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  سهمود محمود محمد انصاف -  105

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  106

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  107

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  سهمود محمود محمد انصاف -  108

 31892   برقم    20190805



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  109

 31892   برقم    20190805

 تاريخ ، منفردين او عينمجتم والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  110

 31892   برقم    20190805: 

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  111

 31892   برقم    20190805: 

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  112

 31892   برقم    20190805: 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  113

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  سهمود محمود محمد انصاف -  114

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  115

 31892   برقم    20190805

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  116

 31892   برقم    20190805:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  117

 31892   قمبر    20190805:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  118

 31892   برقم    20190805:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  119

 31892   برقم    20190805:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  120

 31892   برقم    20190805:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيري ابراهيم علي محمد اسالم -  121

 31892   برقم    20190805:  تاريخ

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  122

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيرى ابراهيم على محمد -  123

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  124

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  125

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيرى ابراهيم على محمد -  126

 31892   برقم    20190805



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  127

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  128

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزهيرى ابراهيم على محمد -  129

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الزهيرى ابراهيم على محمد -  130

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  131

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سهمود محمود محمد انصاف -  132

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  133

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سهمود محمود محمد انصاف -  134

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سهمود محمود محمد انصاف -  135

 31892   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن ركةش  سهمود محمود محمد انصاف -  136

 31892   برقم    20190805
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 27607   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سراج عيد محمد -  218

 27607   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سراج عيد محمد -  219

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى على احمد ناريمان -  220

27607 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى على احمد ناريمان -  221

27607 



 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

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى على احمد ناريمان -  222

27607 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى على احمد ناريمان -  223

27607 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة وقيعوالت االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  موسى على احمد ناريمان -  224

27607 

 27607   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سراج عيد محمد -  225

 27607   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سراج عيد محمد -  226

 27607   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سراج عيد محمد -  227
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   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  230

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  231

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  232

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، هلوفات الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  233

31743 

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  234

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  235

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  236

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  237

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  238

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  239

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد رنا -  240

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد رنا -  241

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و ديرم  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  242

31743 



 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

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  243

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم محمد سالم احمد -  244

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم محمد سالم احمد -  245

31743 

   برقم    20190808:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسى احمد على مها -  246

40672 

   برقم    20190808:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسى احمد على مها -  247

40672 

    20190808:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسي احمد علي محمد -  248

 40672   برقم

    20190808:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسي احمد علي محمد -  249

 40672   برقم
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40672 

   برقم    20190808:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسى احمد على مها -  251

40672 

   برقم    20190808:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسي احمد علي محمد -  252

40672 

   برقم    20190808:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخميسي احمد علي محمد -  253
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 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

 الشركات تاسيس حق.اومنفردين مجتمعيين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  جبر رافت محمد ايمن -  264

 لالستثمار العامة الهيئة امام منفردين او مجتمعين نوعها كان ايا الشركات تاسيس عقود على والتوقيع المتضامنين للشركاء

 كاءللشر الغير توكيل او تفويض حق واضافة المال سوق وهيئة التجارى والسجل التجارة والغرفة العقارى الشهر وماموريات

 اصول ولكافه لصالح انواعها بكافه واالستدانه والرهن القتراض عقود على التوقيع الحق له.منفردين او مجتمعين المتضامنين

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، للغير او للنفس وذالك منقول او ثابت من فيها بما الشركه

 الشركات تاسيس حق.اومنفردين مجتمعيين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر رافت محمد ايمن -  265

 لالستثمار العامة الهيئة امام منفردين او مجتمعين نوعها كان ايا الشركات تاسيس عقود على والتوقيع المتضامنين للشركاء

 للشركاء الغير توكيل او تفويض حق واضافة المال سوق وهيئة التجارى والسجل التجارة والغرفة العقارى الشهر وماموريات

 اصول ولكافه لصالح انواعها بكافه واالستدانه والرهن القتراض عقود على التوقيع الحق له.منفردين او مجتمعين المتضامنين

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، للغير او للنفس وذالك منقول او ثابت من فيها بما الشركه

 الشركات تاسيس حق.اومنفردين مجتمعيين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  جبر رافت محمد ايمن -  266

 لالستثمار العامة الهيئة امام منفردين او مجتمعين نوعها كان ايا الشركات تاسيس عقود على والتوقيع المتضامنين للشركاء

 للشركاء الغير توكيل او تفويض حق واضافة المال سوق وهيئة التجارى والسجل التجارة والغرفة العقارى الشهر وماموريات

 اصول ولكافه لصالح انواعها بكافه واالستدانه والرهن القتراض عقود على التوقيع الحق له.منفردين او مجتمعين المتضامنين

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، للغير او للنفس وذالك منقول او ثابت من فيها بما الشركه

 الشركات تاسيس حق.اومنفردين مجتمعيين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر رافت محمد ايمن -  267

 لالستثمار العامة الهيئة امام منفردين او مجتمعين نوعها كان ايا الشركات تاسيس عقود على والتوقيع المتضامنين للشركاء

 للشركاء الغير توكيل او تفويض حق واضافة المال سوق وهيئة التجارى والسجل التجارة والغرفة العقارى الشهر وماموريات

 اصول ولكافه لصالح انواعها بكافه واالستدانه والرهن القتراض عقود على التوقيع الحق له.منفردين او مجتمعين المتضامنين

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، للغير او للنفس وذالك منقول او ثابت من فيها بما الشركه

 الحق له وبذلك الخاصه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه وامام  شريك و مدير  تضامن شركة  جبر رافت محمد ايمن -  268

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، لذلك الغير تفويض او توكيل فى

 الحق له وبذلك الخاصه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه وامام  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر رافت محمد ايمن -  269

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، لذلك الغير تفويض او توكيل فى

 الحق له وبذلك الخاصه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه وامام  شريك و مدير  تضامن شركة  جبر رافت محمد ايمن -  270

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، لذلك الغير تفويض او توكيل فى

 الحق له وبذلك الخاصه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه وامام  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر رافت محمد ايمن -  271

 46058   برقم    20190815:  تاريخ ، لذلك الغير تفويض او توكيل فى

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، الشركةا من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر محمد ايدهع -  272

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، الشركةا من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر محمد عايده -  273

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، الشركةا من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر محمد عايده -  274

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، الشركةا من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر محمد عايده -  275

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، الشركةا من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر محمد عايده -  276

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، الشركةا من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جبر محمد عايده -  277
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 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

   برقم    20190820:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حواتر مصطفى محمد محسن -  280

58880 

    20190820:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حواتر مصطفى محمد محسن -  281

 58880   برقم

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  282

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  283

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  284

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  285

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  286

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  287

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من جخرو  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  288

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  289

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  290

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  291

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  292

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  293

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  294
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   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  295
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   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  296

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ىالحمزاو محمد محمد كريم -  297

32615 



 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

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  298

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  299

32615 

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  300

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  301

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  302

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  303

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من لمصارفوا البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  304

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  305

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  306

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  307

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين



 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

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  308

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و حمزاوىال محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  309

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  310

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من لمصارفوا البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  311

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  312

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  313

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  314

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  315

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و مزاوىالح محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام



 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

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  316

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 للشريكين منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  317

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق لهما و الحمزاوى محمد محمد كريم و  الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامنين

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من لمصارفوا البنوك

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  318

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  319

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  320

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  321

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  322

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري رالشه مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  323

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  324

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  325

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، ـرادا  منفــــ ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  326

 حق همول  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  327

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  328

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و جلباأل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  329

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  330

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  331

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  332

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل



 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

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  333

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل يالعقار الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  334

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  335

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السـجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم الشركات تعديل و تأسيس في الحق و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ، منفـــــرادا   ـ الحمزاوى محمد محمد تامر:  المتضامن وللشريك ، ذكر

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  336

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  337

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  338

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  339

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  340

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  341

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  342

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من



 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

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  343

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  344

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  345

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  346

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  347

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد باسم -  348

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن لبيعوا

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  349

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد باسم -  350

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  تضامن شركة  الحمزاوى محمد محمد كريم -  351

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  352

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

 - المصارف و البنوك كافه لدى والرهن االقتراض حق ـــ  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحمزاوى محمد محمد كريم -  353

 بعض أو كل فى الغير توكيل في الحق له و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول واالستئجار والرهن والبيع

 32615   برقم    20190820:  تاريخ ،.  ذلك من

    20190821:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  حواتر مصطفى محمد جمال -  354

 58880   برقم

   برقم    20190821:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حواتر مصطفى محمد جمال -  355

58880 

    20190821:  تاريخ ، منفردا  والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المصرى احمد محمود على وفاء -  356

 58880   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190821:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  المصرى احمد محمود على وفاء -  357

 58880   برقم

    20190825:  تاريخ ، لوفاتها وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندى احمد ابراهيم فايقه -  358

 22560   برقم

    20190825:  تاريخ ، لوفاتها وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندى احمد ابراهيم فايقه -  359

 22560   برقم

    20190825:  تاريخ ، لوفاتها وادارتها الشركة نم خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندى احمد ابراهيم فايقه -  360

 22560   برقم

:  تاريخ ، لوفاتها وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  361

 22560   برقم    20190825

:  تاريخ ، لوفاتها وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  362

 22560   برقم    20190825

:  تاريخ ، لوفاتها وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  363

 22560   برقم    20190825

   برقم    20190825:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندى احمد ابراهيم فايقه -  364

22560 

   برقم    20190825:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندى احمد ابراهيم فايقه -  365

22560 

   برقم    20190825:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندى احمد ابراهيم فايقه -  366

22560 

    20190825:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  367

 22560   برقم

    20190825:  تاريخ ، منفردا والتوقيع ارهاالد حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  368

 22560   برقم

    20190825:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد مصطفى فوزى محمد -  369

 22560   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد هيثم -  370

 41666   برقم    20190826

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد هيثم -  371

 41666   برقم    20190826

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد هيثم -  372

 41666   برقم    20190826

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد محمد -  373

 41666   برقم    20190826

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد محمد -  374

 41666   برقم    20190826



 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

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد محمد -  375

 41666   برقم    20190826

 شريك الى متضامن شريك من الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد هيثم -  376

 41666   برقم    20190826:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن شريك من الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد هيثم -  377

 41666   برقم    20190826:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن شريك من الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد هيثم -  378

 41666   برقم    20190826:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن شريك من الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد محمد -  379

 41666   برقم    20190826:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن شريك من الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد محمد -  380

 41666   برقم    20190826:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن شريك من الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد محمد -  381

 41666   برقم    20190826:  تاريخ ، موصى

:  تاريخ ، الشركه من خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  382

 35919   برقم    20190828

:  تاريخ ، الشركه من خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  383

 35919   برقم    20190828

:  تاريخ ، الشركه من خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  384

 35919   برقم    20190828

:  تاريخ ، الشركه من خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  385

 35919   برقم    20190828

:  تاريخ ، الشركه من خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  386

 35919   برقم    20190828

:  تاريخ ، الشركه من خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  387

 35919   برقم    20190828

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد السيد -  388

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد السيد -  389

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد السيد -  390

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد السيد -  391

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد السيد -  392

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد السيد -  393

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد ممدوح -  394

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد ممدوح -  395



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد ممدوح -  396

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد ممدوح -  397

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد ممدوح -  398

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد ممدوح -  399

 ، منفرد والتوقيع االداره حق له  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  400

 35919   برقم    20190828:  تاريخ

 ، منفرد والتوقيع االداره حق له  بالعقد ذكورم موصى شريك خروج  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  401

 35919   برقم    20190828:  تاريخ

 ، منفرد والتوقيع االداره حق له  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  402

 35919   برقم    20190828:  تاريخ

 ، منفرد والتوقيع االداره حق له  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  403

 35919   برقم    20190828:  تاريخ

 ، منفرد والتوقيع االداره حق له  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  404

 35919   برقم    20190828:  تاريخ

 ، منفرد والتوقيع االداره حق له  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن عصام -  405

 35919   برقم    20190828:  تاريخ

   برقم    20190828:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد السيد -  406

35919 

   برقم    20190828:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد لسيدا -  407

35919 

   برقم    20190828:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد السيد -  408

35919 

   برقم    20190828:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين السيد احمد السيد -  409

35919 

   برقم    20190828:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين السيد احمد السيد -  410

35919 
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان  السيد على  العربى   السيد -  494

 25972   برقم    20190829

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان  السيد على  العربى   السيد -  495

 25972   برقم    20190829

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  سليمان  السيد على  العربى   السيد -  496

 25972   برقم    20190829

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان  السيد على  العربى   السيد -  497

 25972   برقم    20190829

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان  السيد على  العربى   السيد -  498

 25972   برقم    20190829

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 19426   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و  عماد اسماعيل -  1

   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه   الصيرفى محمد شركه -  2

19426 

   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  نصار  ومجدى  الصيرفى محمد شركه -  3

19426 

 19426   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و  عماد اسماعيل -  4

   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه   الصيرفى محمد شركه -  5

19426 

   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  نصار  ومجدى  الصيرفى محمد شركه -  6

19426 

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها محمد سالم احمد رنا -  7

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه سالم محمد سالم احمد -  8

 31743   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها محمد سالم احمد رنا -  9

   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سالم محمد سالم احمد -  10

31743 

   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها الرفاعي حامد محمد رحاب -  11

45800 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190807:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  القادروشركاه عبد احمد احمد السيد -  12

45800 

    20190808:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه العصفورى السيد السيد محمد محمد -  13

 52419   برقم

   برقم    20190808:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه هللا عبد مصطفي محمد صالح -  14

40142 

   برقم    20190815:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه جبر رافت محمد ايمن شركه -  15

46058 

   برقم    20190815:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جبر رأفت محمد ايمن شركه -  16

46058 

   برقم    20190815:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه جبر رافت محمد ايمن شركه -  17

46058 

   برقم    20190815:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جبر رأفت محمد ايمن شركه -  18

46058 

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الفار مختار محمد -  19

   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد وشريكها جبر محمد 0 ع -  20

19040 

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها جبر محمد عايده -  21

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاها و جبر محمد عايده -  22

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الفار مختار محمد -  23

   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد وشريكها برج محمد 0 ع -  24

19040 

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها جبر محمد عايده -  25

 19040   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاها و جبر محمد عايده -  26

   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها  الرفاعى 0 ب شركه -  27

30238 

   برقم    20190818:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاءه  االطروش السيد عبده -  28

30238 

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  29

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  30

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  31

32615 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  32

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  33

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  34

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  35

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  36

32615 

   قمبر    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  37

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  38

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  39

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  40

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  41

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  42

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  43

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  44

32615 

   برقم    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحمزاوى محمد محمد تامر -  45

32615 

   قمبر    20190820:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الحمزاوى محمد محمد تامر -  46

32615 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  القشاوى سعد رجب رجب محمد وهيثم محمد شركه -  47

 41666   برقم    20190826

   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها خشبه ابراهيم فتحيه -  48

41666 

   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه القشاوى رجب محمد محمد -  49

41666 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه على احمد محمد -  50

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته على احمد محمد كريم -  51

21991 

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  على احمد محمد -  52

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه على احمد محمد -  53

   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته على احمد محمد كريم -  54

21991 

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  على احمد محمد -  55

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه على احمد محمد -  56

   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته على احمد محمد كريم -  57

21991 

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  على احمد محمد -  58

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه على احمد محمد -  59

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته على احمد محمد كريم -  60

21991 

 21991   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  على احمد محمد -  61

 27992   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركائها وزيزة السيد احمد نصره -  62

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  الغالل لتجاره    وولده  حسانين  محمد -  63

27992 

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  شريكه و    الصغير  العربى    السيد  شركه -  64

27992 

:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركاه حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  65

 27992   برقم    20190826

 27992   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركائها وزيزة السيد احمد نصره -  66

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  الغالل لتجاره    وولده  حسانين  محمد -  67

27992 

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  شريكه و    الصغير  العربى    السيد  شركه -  68

27992 

:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشركاه حسن حسانين الصغير محمد العربى السيد محمد -  69

 27992   برقم    20190826

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  70

 35919   برقم    20190828



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  71

35919 

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته حسانين احمد السيد -  72

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  فارس محمد عبدالرحمن وعصام حسانين السيد احمد السيد -  73

 35919   برقم    20190828

   برقم    20190828:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه حسانين السيد احمد السيد -  74

35919 

 35919   برقم    20190828:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته حسانين احمد السيد -  75

   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه شهروم ملخص  بسيطة توصية  وشركاه العدنى احمد حسن محمود -  76

25305 

 25305   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه  و    النجا ابو  محمد -  77

   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و العدنى  احمد حسن  محمود -  78

25305 

   برقم    20190829:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الضوينى محمود مصطفى -  79

59065 

   برقم    20190829:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الضوينى محمود مصطفى -  80

59065 

   برقم    20190829:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و فهيم خليل محمد احمد شركه -  81

38083 

 38083   برقم    20190829:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه  خليل محمد احمد -  82

   برقم    20190829:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فهيم خليل محمد احمد -  83

38083 

   برقم    20190829:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و فهيم خليل محمد احمد شركه -  84

38083 

 38083   برقم    20190829:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه  خليل محمد احمد -  85

   برقم    20190829:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه فهيم خليل محمد احمد -  86

38083 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 47296   برقم    20190801:  تاريخ ، 4946  2016/11/8-ج  السيد حسن السيد الباز محمد -  1

 33481   برقم    20190801:  تاريخ ، 4951  2002/1/25-ج  محمودالعوادلى عاشور  حمدى -  2

 33481   برقم    20190801 : تاريخ ، 4952  2007/1/24-ج  محمودالعوادلى عاشور  حمدى -  3

 33481   برقم    20190801:  تاريخ ، 4953  2012/1/23-ج  محمودالعوادلى عاشور  حمدى -  4

 33481   برقم    20190801:  تاريخ ، 4954  مشطوب 2017/1/22-ج  محمودالعوادلى عاشور  حمدى -  5

 39014   برقم    20190801:  تاريخ ، 4941  2009/8/6-ج  حسين هللا عبد عوض محمد محمد -  6

 39014   برقم    20190801:  تاريخ ، 4942  2014/8/5-ج  حسين هللا عبد عوض محمد محمد -  7

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4943  2024/8/3 حتى سارى 2019/8/4-ج  حسين هللا عبد عوض محمد محمد -  8

39014 

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4937  2023/2/4 حتى سارى 2018/2/5-ج  رضوان احمد ابراهيم سمير غريب -  9

52745 

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4936  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  على متولى هللا عبد فاروق شيماء -  10

56593 

 36430   برقم    20190801:  تاريخ ، 4950  2024/7/17 حتى سارى 2019/7/18-ج  عوض ابراهيم حبيب ناجى -  11

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4940  2022/8/28 حتى سارى 2017/8/29-ج  حاطوم اسماعيل رجب محمد مروه -  12

48879 

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4938  2024/2/23 حتى سارى 2019/2/24-ج  الشاذلى   الحديدى محمد  القادر عبد -  13

23342 

 53571   برقم    20190803:  تاريخ ، 8160  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  مهران محمد صالح حمدم -  14

 53571   برقم    20190803:  تاريخ ، 8160  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  مهران محمد صالح محمد -  15

   برقم    20190804:  تاريخ ، 4958  2024/6/23 حتى سارى 2019/6/24-ج  الوهيبى حسن عثمان حسن شيماء -  16

47875 

 55465   برقم    20190804:  تاريخ ، 4964  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  عطايا رشاد سمير محمد -  17

   برقم    20190804:  تاريخ ، 49863  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  محمدين  عوض محمود محمد -  18

22834 

 48264   برقم    20190804:  تاريخ ، 4973  2022/7/23 حتى سارى 2017/7/24-ج  الجزار محمدزكى عبير -  19

 20582   برقم    20190804:  تاريخ ، 4970  2024/2/5 حتى سارى 2019/2/6-ج  شلبى محمد على -  20

 55739   برقم    20190804:  تاريخ ، 4966  2023/5/7 حتى سارى 2018/5/8-ج  بدرية اللة عبد محمد اللة نعمة -  21

   برقم    20190804:  تاريخ ، 4975  2024/2/17 حتى سارى 2019/2/18-ج  منسي درويش رفغت احمد تامر -  22

42275 
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 54540   برقم    20190804:  تاريخ ، 4967  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  بدريه هللا عبد محمد منى -  23

 49059   برقم    20190804:  تاريخ ، 4961  2022/9/4 حتى سارى 2017/9/5-ج  بيومى نعامه احمد سحر -  24

   برقم    20190804:  تاريخ ، 4969  2024/6/4 حتى سارى 2019/6/5-ج  عشرى   يوسف محمد  محمود  عوض -  25

30448 

 56281   برقم    20190804:  تاريخ ، 4968  2023/5/11 حتى سارى 2018/5/12-ج  صالح محمد محمود منى -  26

 42369   برقم    20190805:  تاريخ ، 4990  2024/3/7 حتى سارى 2019/3/8-ج  عثمان محمد صبري وليد -  27

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4984  2024/8/24 حتى سارى 2019/8/25-ج  النصر ابو محمود الحميد عبد السيد -  28

43210 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4976  2023/10/9 حتى سارى 2018/10/10-ج  على الرحمن عبد محمد  احمد -  29

29810 

 42215   برقم    20190805:  تاريخ ، 4983  2024/1/28 حتى سارى 2019/1/29-ج  صادق علي محمد -  30

 42967   برقم    20190805:  تاريخ ، 4993  2024/7/3 حتى سارى 2019/7/4-ج  فرحات علي السعيد محمد -  31

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4998  2024/8/2 حتى سارى 2019/8/3-ج  موسي محمد شلبي محمد شريف -  32

43122 

 23564   برقم    20190805:  تاريخ ، 4978  2024/7/29 حتى سارى 2019/7/30-ج  السيد جاد ناشد اسامه -  33

 54644   برقم    20190805:  تاريخ ، 4985  2023/4/22 حتى سارى 2018/4/23-ج  صالح محمد محمود احمد -  34

    20190805:  تاريخ ، 4995  2023/5/19 حتى سارى 2018/5/20-ج  المنعم عبد الموجود عبد المنعم عبد منال -  35

 56748   برقم

 29672   برقم    20190805:  تاريخ ، 4996  2023/8/24 حتى سارى 2018/8/25-ج  فاضل محمد  حسن -  36

   برقم    20190805:  تاريخ ، 5000  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  قشطة ابراهيم محمد ابراهيم رشا -  37

53637 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4978  2024/8/9 حتى سارى 2019/8/10-ج  الرحمن عبد محمد الرحمن عبد رزق -  38

36466 

 45528   برقم    20190805:  تاريخ ، 4999  2021/1/15 حتى سارى 2016/1/16-ج  ميخائيل بديع اليس -  39

   برقم    20190806:  تاريخ ، 5016  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  الحميد عبد مختار الملك عبد احمد -  40

56638 

 45412   برقم    20190806:  تاريخ ، 5019  2020/12/19 حتي ساري  الشرقاوي مصطفي زكي محمد -  41

 35293   برقم    20190806:  تاريخ ، 5013  2023/7/28 حتي ساري 2018/7/29-ج  الباز عمر هشام -  42

   برقم    20190806:  تاريخ ، 5008  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  بيومى محمد احسان حسن فاطمة -  43

54790 

 48401   برقم    20190806:  تاريخ ، 5006  2022/8/6 حتى سارى 2017/8/7-ج  الغلبان ابراهيم محمد ابراهيم -  44

 55991   برقم    20190806:  تاريخ ، 5004  2023/5/10 حتى سصارى 2018/5/11-ج  على محمد مكى محمد -  45
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 29617   برقم    20190806:  تاريخ ، 5005  2023/8/7 حتى سارى 2018/8/8-ج  شنوده هللا شكر شاكر هيالنه -  46

 53639   برقم    20190807:  تاريخ ، 5040  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  الريس داود رفعت منى -  47

   برقم    20190807:  تاريخ ، 5047  2024/6/12 حتى سارى 2019/6/13-ج  محمد علي العزيز عبد محمد محمد -  48

42857 

 33821   برقم    20190807:  تاريخ ، 5026  2022/5/4 حتى سارى 2017/5/5-ج  الزيدى السيد العربى احمد -  49

   برقم    20190807:  تاريخ ، 5045  2022/8/27 حتى سارى 2017/8/28-ج  على حسنين القادر عبد محمود عبده -  50

48833 

 28945   برقم    20190807:  تاريخ ، 5033  2023/1/5 حتى سارى 2018/1/6-ج  رهللتجا  منسى   درويش هانى -  51

    20190808:  تاريخ ، 5051  2021/5/19 حتى سارى 2016/5/20-ج  مصطفي المعطي عبد محمود الدين صالح -  52

 46299   برقم

 54786   برقم    20190808:  تاريخ ، 5053  2023/4/27 حتى سارى 2018/4/28-ج  شحاته حنفى حسنى سعاد -  53

   برقم    20190814:  تاريخ ، 2117  2024/3/9 حتى سارى 2019/3/10-ج  منصور  حسن  السيد    مكتب -  54

26275 

 43292   برقم    20190815:  تاريخ ، 5073  2024/9/6 حتى سارى 2019/9/7-ج  السعدني رزق محمد ابراهيم -  55

 46539   برقم    20190815:  تاريخ ، 5071  2011/6/27-ج  فهيد رمضان مصطفي -  56

 46539   برقم    20190815:  تاريخ ، 5072  2016/6/26-ج  فهيد رمضان مصطفي -  57

 36161   برقم    20190815:  تاريخ ، 5068  2024/5/4 حتى سارى 2019/5/5-ج  السيد على احمد  على -  58

 43184   برقم    20190815:  تاريخ ، 5076  2024/8/16 حتى سارى 2019/8/17-ج  الغنام محمد طاهر يحيي -  59

 39058   برقم    20190815:  تاريخ ، 5069  2016/9/21-ج  الجندي محمد محمد عادل -  60

   برقم    20190815:  تاريخ ، 5078  2023/10/7 حتى سارى 2017/10/8-ج  عثمان اسماعيل محمد محسن -  61

34423 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5084  2023/5/10 حتى سارى 2018/5/11-ج  حسن الحميد عبد مسعد احمد -  62

56042 

 43132   برقم    20190818:  تاريخ ، 5088  2024/7/25 حتى سارى 2019/7/26-ج  العفيفي محمد محمد محمود -  63

 30704   برقم    20190818:  تاريخ ، 5091  2024/9/29 حتى سارى 2019/9/30-ج  شتو حسن محمد احمد -  64

    20190818:  تاريخ ، 5080  2024/4/14 حتى سارى 2019/4/15-ج{  للتجاره  الدين نور}  الدين نور السيد محمود -  65

 36110   برقم

 48896   برقم    20190819:  ريختا ، 7842  2022/8/31 حتى سارى 2017/9/1-ج  برايا السيد محمد مالك امل -  66

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5104  2023/8/31 حتى سارى 2018/9/1-ج  الناغييه  اسماعيل محمد  محمد  محسن -  67

29682 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5097  2021/5/15 حتى سارى 2016/5/16-ج  رفاعى حسنين الوفا ابو طارق -  68

32485 
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 30074   برقم    20190819:  تاريخ ، 5103  2023/12/28 حتى سارى 2018/12/29-ج  حمزه السيد على السيد -  69

 21969   برقم    20190819:  تاريخ ، 5100  2011/12/6-ج  عاشور محمد انصاف -  70

 21969   برقم    20190819:  تاريخ ، 5101  2021/12/4 حتى سارى 2016/12/5-ج  عاشور محمد انصاف -  71

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5098  2023/4/28 حتى سارى 2018/4/29-ج  الجندى صالح محمود ابراهيم عادل -  72

55049 

 46219   برقم    20190820:  تاريخ ، 5120  2021/5/15 سارى 2016/5/16-ج  الغندور محمد ربيع محمد احمد -  73

 36281   برقم    20190820:  تاريخ ، 5112  2024/6/7 حتى سارى 2019/6/8-ج  شراره خليل خليل محمد -  74

 35540   برقم    20190820:  تاريخ ، 5131  2023/10/6 حتى سارى 2018/10/7-ج  تويج السيد السيد  مديحه -  75

 36068   برقم    20190820:  تاريخ ، 5119  2024/3/24 حتى سارى 2019/3/25-ج  سالم على عبدالمنعم هدى -  76

 51371   برقم    20190820:  تاريخ ، 5129  2022/12/16 حتى سارى 2017/12/17-ج  عمر السيد نور وليد -  77

 36471   برقم    20190820:  تاريخ ، 511  2024/8/8 حتى سارى 2019/8/9-ج  حسن محمد على منير مؤمن -  78

 51370   برقم    20190820:  تاريخ ، 5128  2022/12/16 سارى 2017/12/17-ج  هللا عبد عمر السيد نور صفاء -  79

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5121  2024/8/15 حتى سارى 2019/8/16-ج  االستيراد و للتجاره فرج يسر -  80

36478 

 21668   برقم    20190820:  تاريخ ، 5126  2024/7/22 حتى سارى 2019/7/23-ج  السعيد   مصطفى    السعيد -  81

 20105   برقم    20190820:  تاريخ ، 5117  2024/1/25 حتى سارى 2019/1/25-ج  العزب احمد  محمد -  82

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5138  2023/3/24 حتى سارى 2018/3/25-ج  السيد ابراهيم العربى السيد عبير -  83

53155 

 53728   برقم    20190821:  تاريخ ، 5137  2023/4/19 حتى سارى 2018/4/20-ج  الموجود عبد محمد ابراهيم -  84

 42185   برقم    20190821:  تاريخ ، 5136  2024/1/21 حتى سارى 2019/1/22-ج  ابراهيم عاشور علي -  85

    20190821:  تاريخ ، 5135  2024/5/13 حتى سارى 2019/5/14-ج  هراجه   الحسينى السادات   عاشور محمد -  86

 30420   برقم

 30596   برقم    20190821:  تاريخ ، 5141  2024/8/15 حتى سارى 2019/8/16-ج  سعده ابو على  طه السيد -  87

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5148  2023/2/12 حتى سارى 2018/2/13-ج  هاللى احمد سيد السيد خضره -  88

22700 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5150/  2023/5/17 حتى سارى 2018/5/18-ج  زيد ابو الرفاعى الغريب وائل -  89

56576 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5134  2023/1/18 حتى سارى 2018/1/19-ج  احمد عثمان صالح محسن شريهان -  90

52475 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5133  2019/10/28 حتى سارى 2014/10/29-ج  الكحكي خليل زغلول احمد -  91

43523 
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   برقم    20190821:  تاريخ ، 5147  2020/5/24 حتى سارى 2015/5/25-ج  احمد سيد الجليل عبد الحسين سعد -  92

44428 

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5153  2024/8/3 حتى سارى 2019/8/4-ج  ربه عبد السيد عبد جرجس هاني -  93

43111 

 53186   برقم    20190822:  تاريخ ، 5158  2023/3/25 حتى سارى 2018/3/26-ج  حسن متبولى سمير النبوية -  94

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5163  2022/11/23 حتى سارى 2017/11/24-ج  سليمه ابو احمد محمد السيد احمد -  95

50549 

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5165  2024/7/7 حتى سارى 2019/7/8-ج  ابراهيم المعاطي ابو محمد دهعب -  96

42986 

   برقم    20190823:  تاريخ ، 8900  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  احمد عطية فؤاد محمد فاطمة -  97

48161 

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5195  2022/9/24 حتى سارى 2017/9/25-ج  المحالوى رشاد محمد الدين عالء -  98

49454 

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5178  2024/2/25 حتى سارى 2019/2/26-ج  شحم ابو مصطفي حسن جالل -  99

42300 

 23641   برقم    20190825:  تاريخ ، 5172  2024/9/22  حتى سارى 2019/9/23-ج  لالستيراد سامى مكتب -  100

:  تاريخ ، 5172  2024/9/22  حتى سارى 2019/9/23-ج  الجمركى  والتخليص لالستيراد سامى  مكتب -  101

 23641   برقم    20190825

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5172  2024/9/22  حتى سارى 2019/9/23-ج  مسعد محمد  سامى محمد -  102

23641 

 26493   برقم    20190825:  تاريخ ، 5175  2024/8/13 حتى سارى 2019/8/14-ج  ليثىال محمد فاروق وائل -  103

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5190  2024/8/27 حتى سارى 2019/8/29-ج  طالب ابو محمود احمد الدين تاج -  104

43225 

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5202  2024/8/9 حتى سارى 2019/8/10-ج  توما  ابراهيم  ابراهيم محمد -  105

30570 

 42760   برقم    20190825:  تاريخ ، 5185  2024/5/24 حتى سارى 2019/5/25-ج  النقيب هللا عبد احمد حسن -  106

 34760   برقم    20190825:  تاريخ ، 5182  2013/10/20-ج  السعدنى احمد محمد نعمات -  107

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5186  2023/10/18 حتى سارى 2018/10/19-ج  السعدنى احمد حمدم نعمات -  108

34760 

 46103   برقم    20190825:  تاريخ ، 5176  2021/4/29 حتى سارى 2016/4/30-ج  والتجارة للشحن صقر -  109

 46103   برقم    20190825:  تاريخ ، 5176  2021/4/29 حتى سارى 2016/4/30-ج  صقر حمزه محمد اسامه -  110

 55634   برقم    20190825:  تاريخ ، 5171  2018/5/7-ج  الجندى شلبى عباس مصطفى احمد -  111

 22873   برقم    20190825:  تاريخ ، 5194  2023/6/8 حتى سارى 2018/6/9-ج  شنوده الرب جاد شنودة نعيم -  112
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 35059   برقم    20190825:  تاريخ ، 5183  2013/5/15-ج  ىالمناخل محمد محمد حسام -  113

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5184  2023/5/13 حتى سارى 2018/5/14-ج  المناخلى محمد محمد حسام -  114

35059 

 53177   برقم    20190825:  تاريخ ، 5189  2018/3/26-ج  مصطفى مصطفى اسماعيل رشاد -  115

 23334   برقم    20190825:  تاريخ ، 5188  2024/4/18 حتى سارى 2019/4/19-ج  ابراهيم السيد محمد  السيد -  116

 52184   برقم    20190825:  تاريخ ، 5187  1/6//2023 حتى سارى 2018/1/7-ج  الوشاحى صالح السيد عبده -  117

 49198   برقم    20190825:  تاريخ ، 5175  2022/9/8 حتى سارى 2017/9/9-ج  ابراهيم مسعد سعد محمد -  118

   برقم    20190825:  تاريخ ، 5169  2024/5/24 حتى سارى 2019/5/25-ج  فراج مصطفى محمد محمد السيد -  119

36232 

    20190825:  تاريخ ، 5196  2024/6/28 حتى سارى 2019/6/29-ج  الدين علم حسنين محمد المنعم عبد راويه -  120

 42954   برقم

   برقم    20190826:  تاريخ ، 5219  2023/8/29 حتى سارى 2018/8/30-ج  عبدالفتاح كامل محمد  عباس -  121

36529 

 26486   برقم    20190826:  تاريخ ، 5214  2024/8/6 حتى سارى 2019/8/7-ج  عرابى حامد فتحى مختار -  122

   برقم    20190826:  تاريخ ، 5216  2024/6/11 حتى سارى 2019/6/12-ج  رضوان هيمابرا رضوان محمد -  123

36296 

 42869   برقم    20190826:  تاريخ ، 5223  2024/6/13 حتى سارى 2019/6/14-ج  حنا عزيز صدقي سامي -  124

 16972   برقم    20190826:  تاريخ ، 5199  2023/7/16 حتى سارى 2018/7/17-ج  بدر على امين -  125

   برقم    20190826:  تاريخ ، 5207  2024/5/23 حتى سارى 2019/5/24-ج  حسين محمود النبي عبد حسين -  126

42758 

 43143   برقم    20190826:  تاريخ ، 5197  2024/8/11 حتى سارى 2019/8/12-ج  علي خليل علي خليل -  127

   برقم    20190826:  تاريخ ، 5209  2024/5/21 حتى سارى 2019/5/22-ج  حسن لمسا فكري محمد احمد -  128

42743 

 43105   برقم    20190826:  تاريخ ، 5208  2024/8/2 حتى سارى 2019/8/3-ج  قويطه سويلم محمد اشرف -  129

 29034   برقم    20190826:  تاريخ ، 5206  2023/2/4 حتى سارى 2018/2/5-ج  الديب  احمد احمد   فلاير -  130

   برقم    20190826:  تاريخ ، 5201  2023/1/12 حتى سارى 2018/1/13-ج  صبح على هاشم السيد فاطمه -  131

52313 

 42978   برقم    20190827:  تاريخ ، 5229  2024/7/3 حتى سارى 2019/7/4-ج  ابراهيم السعيد ابراهيم السيد -  132

   برقم    20190827:  تاريخ ، 5225  2024/5/29 حتى سارى 2019/5/30-ج  الرحيم عبد ىمصطف ناصر -  133

23421 

 44797   برقم    20190827:  تاريخ ، 5226  2020/8/8 حتى سارى 2015/8/9-ج  حسن عطيه احمد محمود -  134
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   برقم    20190827:  تاريخ ، 5230  2023/8/19 حتى سيارى 2018/8/20-ج  غربيه السيد المرغنى ابراهيم -  135

25953 

   برقم    20190827:  تاريخ ، 5239  2023/5/3 حتى سارى 2018/5/4-ج  محسن محمد على محمد كريم -  136

56407 

 36339   برقم    20190827:  تاريخ ، 5236  2024/6/24 حتى سارى 2019/6/25-ج  حامد درار حامد -  137

 36339   برقم    20190827:  تاريخ ، 5236  2024/6/24 حتى سارى 2019/6/25-ج  مكى حامد درار حامد -  138

 43270   برقم    20190828:  تاريخ ، 5254  2024/9/5 حتى سارى 2019/9/6-ج  لالستيراد العظيم عبد مكتب -  139

 43270   برقم    20190828:  تاريخ ، 5254  2024/9/5 حتى سارى 2019/9/6-ج  بدوي احمد محمد العظيم عبد -  140

   برقم    20190828:  تاريخ ، 5245  2023/10/18 حتى سارى 2018/10/19-ج  هللا عطا     حبشى شفيق   فاروق -  141

29842 

   برقم    20190828:  تاريخ ، 5252  2024/4/26 حتى سارى 2019/4/27-ج  فروح كامل محمد ابراهيم محمد -  142

30776 

 28478   برقم    20190828:  تاريخ ، 5243  2022/6/11 حتى سارى 2017/6/12-ج  قوطه احمد محمد محمد -  143

 17073   برقم    20190828:  تاريخ ، 5251  2024/9/2 حتى سارى 2019/9/3-ج  االتربى عصمت -  144

 42808   برقم    20190828:  تاريخ ، 5244  2024/5/30 حتى سارى 2019/5/31-ج  العفني طه السعيد السيد -  145

 43121   برقم    20190828:  تاريخ ، 5246  2024/8/4 حتى سارى 2019/8/5-ج  المنزالوي علي طه محمد -  146

 41651   برقم    20190829:  تاريخ ، 5270  2023/8/27 حتى سارى 2018/8/26-ج  مسعد محمد مسعد غريب -  147

 23995   برقم    20190829:  تاريخ ، 5258  2020/3/17 حتى سارى 2015/3/18-ج  حمزه محمد احمد -  148

   برقم    20190829:  تاريخ ، 5262  2023/8/28 حتى سارى 2018/8/29-ج  الليف ابو احمد حسين محمد -  149

19903 

   برقم    20190829:  تاريخ ، 5265  2024/9/16 حتى سارى 2019/9/17-ج  عبدالرحمن سعيد عبدالملك محمد -  150
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 حتى سارى 2019/7/30-ج  نوفل صالح وطارق المصرى محمد نصر - المتكاملة االعمال لمقاوالت الفتح شركة -  1

 30542   برقم    20190801:  تاريخ ، 4948  2024/7/29

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4948  2024/7/29 حتى سارى 2019/7/30-ج  شركاه و  المصرى  محمد  محمد  نصر -  2

30542 

 حتى سارى 2019/7/30-ج  نوفل صالح وطارق المصرى محمد نصر - المتكاملة االعمال لمقاوالت الفتح شركة -  3

 30542   برقم    20190801:  تاريخ ، 4948  2024/7/29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4948  2024/7/29 حتى سارى 2019/7/30-ج  شركاه و  المصرى  محمد  محمد  نصر -  4

30542 

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4955  2024/2/9 حتى سارى 2019/2/10-ج  وشركاه مردان مصطفى فهمى شركة -  5

30182 

:  تاريخ ، 4955  2024/2/9 حتى سارى 2019/2/10-ج  وشركاهم مردان فهمى مصطفى فهمى كريمو احمد -  6

 30182   برقم    20190801

   برقم    20190801:  تاريخ ، 4934  2023/8/18 حتى سارى 2018/8/19-ج  وشركاه زيد ابو ابراهيم رافت -  7

41610 

   برقم    20190804:  تاريخ ، 4960  2023/6/18 حتى سارى 2018/6/19-ج  شريكته و الصاوي احمد فؤاد علي -  8

35169 

   برقم    20190804:  تاريخ ، 4960  2023/6/18 حتى سارى 2018/6/19-ج  وشركاه خليل ابراهيم عبدالغفار -  9

35169 

   برقم    20190804:  تاريخ ، 4972  2020/2/26 حتى سارى 2015/2/27-ج  وشركاه الغيطانى يونس حسن -  10

37094 

    20190804:  تاريخ ، 4965  2023/10/3 حتى سارى 2018/10/4-ج  شركاه و المصرى حسن محمد  الوهاب  عبد -  11

 26026   برقم

    20190804:  تاريخ ، 4974  2024/8/15 حتى ساترى 2019/8/16-ج  وشريكه زيد ابو السيد على محمد احمد -  12

 57578   برقم

 33211   برقم    20190805:  تاريخ ، 4979  2001/11/17-ج  شركاها و    الهدى   فاروق   مروة -  13

 33211   برقم    20190805:  تاريخ ، 4980  2006/11/16-ج  شركاها و    الهدى   فاروق   مروة -  14

 33211   برقم    20190805:  تاريخ ، 4981  2011/11/15-ج  شركاها و    الهدى   فاروق   مروة -  15

    20190805:  تاريخ ، 4982  2021/11/13 حتى سارى 2016/11/14-ج  شركاها و    الهدى   فاروق   مروة -  16

 33211   برقم

    20190805:  تاريخ ، 4992  2024/5/16 حتى سارى 2019/5/17-ج  وشركاه خليل حبيب صالح مجدى كه شر -  17

 57500   برقم

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4991  2022/12/25 حتى سارؤى 2017/12/26-ج  شريكته و عرفه احمد اشرف -  18

40656 

 40656   برقم    20190805:  تاريخ ، 4991  2022/12/25 حتى سارؤى 2017/12/26-ج  وشركاه عرفه احمد -  19

 40656   برقم    20190805:  تاريخ ، 4991  2022/12/25 حتى سارؤى 2017/12/26-ج  شوب سكاي -  20

    20190805:  تاريخ ، 4989  2024/8/30 حتى سارى 2019/8/31-ج  واالستيراد للتجارة وشركاها شديد حميده -  21

 26514   برقم

 26514   برقم    20190805:  تاريخ ، 4989  2024/8/30 حتى سارى 2019/8/31-ج  وشركاه الضوينى مصطفى -  22

  2024/8/30 حتى سارى 2019/8/31-ج  واالستيراد للتجارة الضيوينى محمود ومصطفى الزيات صالح مصطفى نبويه -  23

 26514   برقم    20190805:  تاريخ ، 4989
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 29880   برقم    20190805:  تاريخ ، 4997  2023/11/1 حتى سارى 2018/11/2-ج  وشركاه حشيش ابو احمد -  24

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4997  2023/11/1 حتى سارى 2018/11/2-ج  شركاه و  حشيش ابو   السيد  طه -  25

29880 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4977  2024/7/26 حتى سارى 2019/7/27-ج  وشركاها الداودى احمد زكيه -  26

23556 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 4977  2024/7/26 حتى سارى 2019/7/27-ج  وشركاه الحجرى حسن ابراهيم -  27

23556 

   برقم    20190806:  تاريخ ، 5007  2020/3/15 حتى سارى 2015/3/16-ج  وشريكتها مغازى محمد محمود فاطمة -  28

47948 

 37389   برقم    20190806:  تاريخ ، 5021  2005/5/16-ج  وشركاه ابوزيد احمد محمد محمد -  29

 37389   برقم    20190806:  تاريخ ، 5021  2005/5/16-ج  والتوريدات للمقاوالت الزين شركة -  30

 37389   برقم    20190806:  تاريخ ، 5022  2010/5/15-ج  وشركاه ابوزيد احمد محمد محمد -  31

 37389   برقم    20190806:  تاريخ ، 5022  2010/5/15-ج  والتوريدات للمقاوالت الزين شركة -  32

   برقم    20190806:  تاريخ ، 5023  2020/5/13 حتى سارى 2015/5/14-ج  وشركاه ابوزيد احمد محمد محمد -  33

37389 

   برقم    20190806:  تاريخ ، 5023  2020/5/13 حتى سارى 2015/5/14-ج  والتوريدات للمقاوالت الزين شركة -  34

37389 

 ، 5014  2024/8/16 حتي ساري 2019/8/17-ج  هللا عبد السميع عبد ابراهيم خلفاء وشركاه السميع عبد ابراهيم فوزى -  35

 23554   برقم    20190806:  تاريخ

 20396   برقم    20190806:  تاريخ ، 5010  2024/7/7 حتى سارى 2019/7/8-ج  وشركاه جوده حامد محمد -  36

 5010  2024/7/7 حتى سارى 2019/7/8-ج(   وشركاه جوده حامد محمد خلفاء)  وشركاه جوده حامد محمد الدين عالء -  37

 20396   برقم    20190806:  تاريخ ،

 35162   برقم    20190806:  تاريخ ، 5003  2023/6/15 حتى سارى 2018/6/16-ج  وشركاها االلفى حسن -م -  38

   برقم    20190806:  تاريخ ، 5003  2023/6/15 حتى سارى 2018/6/16-ج  وشركاه االلفى حسن على خالد شركة -  39

35162 

    20190806:  تاريخ ، 5003  2023/6/15 حتى سارى 2018/6/16-ج  للتجاره وشريكه بركات جاد محمود شركة -  40

 35162   برقم

 ، 5029  2024/7/17 حتى سارى 2019/7/18-ج  وشركاهم موسي عبده دمحم وسمير النهري محمد ابراهيم بديعه -  41

 43031   برقم    20190807:  تاريخ

   برقم    20190807:  تاريخ ، 5025  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  وولده  الزيدى    العربى    شركه -  42

29937 

   برقم    20190807:  تاريخ ، 5025  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  شركاه و الزيدى احمد شركة -  43

29937 
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   برقم    20190807:  تاريخ ، 5025  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  وولده  الزيدى    العربى    شركه -  44

29937 

   برقم    20190807:  تاريخ ، 5025  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  شركاه و الزيدى احمد شركة -  45

29937 

 ، 5027  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  الزيدى  السيد    العربى احمد  وولده  الزيدى   العربى     شركه -  46

 29936   برقم    20190807:  تاريخ

    20190807:  تاريخ ، 5027  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  شركاه و  الزيدى  العربى احمد شركه -  47

 29936   برقم

 ، 5027  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  الزيدى  السيد    العربى احمد  وولده  الزيدى   العربى     شركه -  48

 29936   برقم    20190807:  تاريخ

    20190807:  يختار ، 5027  2023/11/17 حتى سارى 2018/11/18-ج  شركاه و  الزيدى  العربى احمد شركه -  49

 29936   برقم

 26933   برقم    20190807:  تاريخ ، 5044  2020/3/21  حتى سارى 2015/3/22-ج  الصناعية التنمية بنك -  50

   برقم    20190807:  تاريخ ، 5044  2020/3/21  حتى سارى 2015/3/22-ج  المصرى الصناعية التنمية بنك -  51

26933 

 35864   برقم    20190808:  تاريخ ، 5061  2024/1/18 حتى سارى 2019/1/19-ج  وشركاه الشامى بن -  52

 39970   برقم    20190815:  تاريخ ، 5070  2017/6/26-ج  شركاها و المرصفي علي المجيد عبد مصطفي نهله -  53

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5083  2021/6/25 حتى سارى 2017/6/26-ج  وشركاه العدنى احمد حسن محمود -  54

25305 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5083  2021/6/25 حتى سارى 2017/6/26-ج  شركاه  و    النجا ابو  محمد -  55

25305 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5083  2021/6/25 حتى سارى 2017/6/26-ج  شريكه و العدنى  احمد حسن  محمود -  56

25305 

 20480   برقم    20190818:  تاريخ ، 4095  2024/9/16 سارى 2019/9/17-ج  وشركاه القطاوى السيد رضا -  57

 20480   برقم    20190818:  تاريخ ، 4095  2024/9/16 سارى 2019/9/17-ج  وشريكها شرارة 0 ب -  58

 20480   برقم    20190818:  تاريخ ، 4095  2024/9/16 سارى 2019/9/17-ج  وشركاه القطاوى السيد رضا -  59

 20480   برقم    20190818:  تاريخ ، 4095  2024/9/16 سارى 2019/9/17-ج  وشريكها شرارة 0 ب -  60

 30238   برقم    20190818:  تاريخ ، 5065  2019/3/4-ج  وشركائها  الرفاعى 0 ب شركه -  61

 30238   برقم    20190818:  تاريخ ، 5065  2019/3/4-ج  وشركاءه  االطروش السيد عبده -  62

 36452   برقم    20190818:  تاريخ ، 5081  2014/8/3-ج  وشريكه همام  منصور محمود محمد -  63

 36452   برقم    20190818:  تاريخ ، 5081  2014/8/3-ج  وشركاه همام  منصور  محمود محمد -  64

 36452   برقم    20190818:  تاريخ ، 5081  2014/8/3-ج  وشريكه مهما منصور محمود محمد -  65
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   برقم    20190818:  تاريخ ، 5082  2024/8/1 حتى سارى 2019/8/2-ج  وشريكه همام  منصور محمود محمد -  66

36452 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5082  2024/8/1 حتى سارى 2019/8/2-ج  وشركاه همام  منصور  محمود محمد -  67

36452 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5082  2024/8/1 حتى سارى 2019/8/2-ج  وشريكه همام منصور محمود محمد -  68

36452 

 ، 5094  2020/8/13 حتى سارى 2015/8/14-ج  حليقه السيد وشريف رضوان السعيد وناريمان حليقه السيد وائل -  69

 44825   برقم    20190818:  تاريخ

 44825   برقم    20190818:  تاريخ ، 5094  2020/8/13 حتى سارى 2015/8/14-ج  حليقةوشريكتة السيد وائل -  70

    20190818:  تاريخ ، 5087  2024/8/13 حتى سارى 2019/8/14-ج  تداوس  واشرف  منصف  شيرين  شركه -  71

 30587   برقم

   برقم    20190818:  تاريخ ، 5092  2024/6/11 حتى سارى 2019/6/12-ج  وشريكه الشعبانى الدين نصر فتحى -  72

36291 

:  تاريخ ، 5093  2022/11/26 حتى سارى 2017/11/28-ج  وشركاه ابوالعال غريب سمير  ايهاب شركة -  73

 34707   برقم    20190818

 28934   برقم    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  وشركاه نوبى اسامه -  74

    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  لالستيراد وشريكته عثمان نوبى سعد -  75

 28934   برقم

 28934   برقم    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  وشركاه  بى نو سعد -  76

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  وشريكه  عثمان   نوبى سعد اسامه -  77

28934 

 28934   برقم    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  وشركاه نوبى اسامه -  78

    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  ادلالستير وشريكته عثمان نوبى سعد -  79

 28934   برقم

 28934   برقم    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  وشركاه  بى نو سعد -  80

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5102  2019/12/28 حتى سارى 2014/12/29-ج  وشريكه  عثمان   نوبى سعد اسامه -  81

28934 

 34544   برقم    20190819:  تاريخ ، 5106  2002/11/9-ج  وشركاه الرحمن عبد احمد السمان مجدى -  82

 34544   برقم    20190819:  تاريخ ، 5106  2002/11/9-ج  وشركاه محمد   رمضان السيد -  83

 34544   برقم    20190819:  تاريخ ، 5107  2007/11/8-ج  وشركاه الرحمن عبد احمد السمان مجدى -  84

 34544   برقم    20190819:  تاريخ ، 5107  2007/11/8-ج  وشركاه محمد   رمضان السيد -  85

 34544   برقم    20190819:  تاريخ ، 5108  2012/11/7-ج  وشركاه الرحمن عبد احمد السمان مجدى -  86

 34544   برقم    20190819:  تاريخ ، 5108  2012/11/7-ج  وشركاه محمد   رمضان السيد -  87
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    20190819:  تاريخ ، 5019  2022/11/5 حتى سارى 2017/11/6-ج  وشركاه الرحمن عبد احمد السمان مجدى -  88

 34544   برقم

   برقم    20190819:  ختاري ، 5019  2022/11/5 حتى سارى 2017/11/6-ج  وشركاه محمد   رمضان السيد -  89

34544 

 41062   برقم    20190819:  تاريخ ، 5099  2023/3/31 حتى سارى 2018/4/1-ج  وشريكته ميدان احمد -  90

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5099  2023/3/31 حتى سارى 2018/4/1-ج  وشريكها سليمان فاطمه شركه -  91

41062 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5105  2024/2/16 حتى سارى 2019/2/17-ج  وشريكه ندا الدايم عبد محمود عصمت -  92

42265 

   برقم    20190819:  تاريخ ، 5105  2024/2/16 حتى سارى 2019/2/17-ج  وشركاه ندا الدايم عبد محمود عصمت -  93

42265 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5118  2023/3/23 حتى سارى 2018/3/24-ج  درويش عادل وشريكه العزب محمد -  94

42451 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5125  2024/3/24 حتى سارى 2019/3/25-ج  وشريكتة مسعداحمدمحمدفرج -  95

36067 

:  تاريخ ، 5125  2024/3/24 حتى سارى 2019/3/25-ج  فرج محمد احمد يسر وشريكه فرج محمد احمد مسعد -  96

 36067   برقم    20190820

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5125  2024/3/24 حتى سارى 2019/3/25-ج  وشريكتة مسعداحمدمحمدفرج -  97

36067 

:  تاريخ ، 5125  2024/3/24 حتى سارى 2019/3/25-ج  فرج محمد احمد يسر وشريكه فرج محمد احمد مسعد -  98

 36067   برقم    20190820

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5114  2023/5/6 حتى سارى 2018/5/7-ج.  م. م.   ش الحاويات لتداول القناة شركة -  99

22828 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  100

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  يكتهوشر الغراز ابراهيم حسن شركه -  101

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  102

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  103

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  104

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  105

23606 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن شركه -  106

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  107

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  108

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  109

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  110

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن شركه -  111

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  112

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  113

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  114

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 تىح سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  115

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن شركه -  116

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  117

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  118

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  119

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز اهيمابر حسن -  120

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن شركه -  121

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  122

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  123

23606 
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   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  124

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  125

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن شركه -  126

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  127

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  128

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  129

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  130

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن شركه -  131

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاه الغراز ابراهيم حسن -  132

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشريكته الغراز ابراهيم حسن -  133

23606 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 5122  2024/8/29 حتى سارى 2019/8/30-ج  وشركاها شطا محمد على اجالل -  134

23606 

    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشركائها محمد حلمى محمد يسرا شركة -  135

 36239   برقم

    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشركاه القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  136

 36239   برقم

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشركائها يونس محمد هدى شركه -  137

36239 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشريكته  يونس محمد ماجد -  138

36239 

    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشركائها محمد حلمى محمد يسرا شركة -  139

 36239   برقم

    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشركاه القادر عبد محمد حلمى محمد احمد -  140

 36239   برقم

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشركائها يونس محمد هدى شركه -  141

36239 
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   برقم    20190821:  تاريخ ، 5132  2024/5/26 حتى سارى 2019/5/27-ج  وشريكته  يونس محمد ماجد -  142

36239 

    20190821:  تاريخ ، 5151  2022/12/10 حتى ىسار 2017/12/11-ج  وشركاه السقا ابراهيم حسين حسين شركه -  143

 40600   برقم

 40600   برقم    20190821:  تاريخ ، 5151  2022/12/10 حتى سارى 2017/12/11-ج  التجاريه السقا شركه -  144

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5140  2024/5/8 حتى سارى 2019/5/9-ج  وشركاه عميره ابو ابراهيم رافت -  145

20341 

   برقم    20190821:  تاريخ ، 5140  2024/5/8 حتى سارى 2019/5/9-ج  وشركاهما عميره ابو ومهيب ابراهيم -  146

20341 

 57551   برقم    20190821:  تاريخ ، 5143  2024/7/6 حتى سارى 2019/7/7-ج  وشركاها صالح مياده -  147

:  تاريخ ، 5162  2024/8/5 حتى سارى 2019/8/6-ج  لالستيراد النجا واب محمد  السحراوى وليد  شركه -  148

 30560   برقم    20190822

:  تاريخ ، 5162  2024/8/5 حتى سارى 2019/8/6-ج  لالستيراد النجا ابو ومحمد   السيد خليل  الحكيم عبد بيرم -  149

 30560   برقم    20190822

:  تاريخ ، 5162  2024/8/5 حتى سارى 2019/8/6-ج  لالستيراد  النجا ابو ومحمد   السحراوى  حسن  وليد -  150

 30560   برقم    20190822

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5162  2024/8/5 حتى سارى 2019/8/6-ج  وشركاه السحراوي حسن وليد -  151

30560 

 21330   برقم    20190822:  تاريخ ، 5160  2011/3/31-ج  وشركاها شرباص خليل احمد مريم -  152

 21330   برقم    20190822:  تاريخ ، 5160  2011/3/31-ج  وشركاه هللا عبد ابراهيم الخضر -  153

 21330   برقم    20190822:  تاريخ ، 5160  2011/3/31-ج  وشركاه هللا عبد ابراهيم خضر ابراهيم -  154

 21330   برقم    20190822:  تاريخ ، 5160  2011/3/31-ج  وشركاه هللا عبد ابراهيم خضر ابراهيم -  155

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5161  2021/3/29 حتى سارى 2016/3/30-ج  وشركاها شرباص خليل احمد مريم -  156

21330 

   برقم    20190822:  ختاري ، 5161  2021/3/29 حتى سارى 2016/3/30-ج  وشركاه هللا عبد ابراهيم الخضر -  157

21330 

    20190822:  تاريخ ، 5161  2021/3/29 حتى سارى 2016/3/30-ج  وشركاه هللا عبد ابراهيم خضر ابراهيم -  158

 21330   برقم

    20190822:  تاريخ ، 5161  2021/3/29 حتى سارى 2016/3/30-ج  وشركاه هللا عبد ابراهيم خضر ابراهيم -  159

 21330   برقم

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشريكه  دعبس  عوض احمد شركة -  160

36507 

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشريكه  دعبس  عوض احمد -  161

36507 
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    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشركاه  دعبس  عوض احمد شريف -  162

 36507   برقم

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشريكه  دعبس  عوض احمد شركة -  163

36507 

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشريكه  دعبس  عوض احمد -  164

36507 

    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشركاه  دعبس  عوض احمد شريف -  165

 36507   برقم

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشريكه  دعبس  عوض احمد شركة -  166

36507 

   برقم    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشريكه  دعبس  عوض احمد -  167

36507 

    20190822:  تاريخ ، 5152  2024/8/22 حتى سارى 2019/8/23-ج  وشركاه  دعبس  عوض احمد شريف -  168

 36507   برقم

 ، 5156  2022/11/18 حتى سارى 2017/11/19-ج  يحى محمود وطارق نجيب محمد واحمد عوف سمره السيد -  169
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