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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتوريد نقل مكتب عن 8003 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين علي السيد فتحي -  1

 حسين علي السيد محسن/ بملك ابوكساه:  بجهة ، ع.م.ج داخل للغير

 ، بمقابل حضانه عن 8006 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل سليمان محمود احمد -  2

 سيد احمد غاده/ ملك النصارية:  بجهة

 مكتب عن 8005 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالجواد عبدالعليم رشاد -  3

 المستشفي شارع:  بجهة ، قانونا منه والمحظور 6 المجموعة من 36والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 عبدالجواد عبدالعليم محمد/ ملك العام

 مكتب عن 8023 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدربه احمد عبدربه -  4

 عبدالفتاح عبدربه عبدالفتاح/ ملك الثانية القرية قارون:  بجهة ، مقاوالت

 العمال مكتب عن 8020 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن جودة محمد احمد -  5

 حسن جودة محمد/ ملك العجميين:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 ، كافيتريا عن 8040 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد عبدالستار صالح -  6

 محمد السيد علي/ ملك قارون الثالثة القرية:  بجهة

 العمال مكتب عن 8017 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر عبدالتواب عزوز احمد -  7

 عبدالرحمن روبي احمد/ ملك ابوجنشو:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 ، دواجن تجارة عن 8009 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم السيد غانم مصطفى -  8

 غانم السيد غانم احمد/ بملك زغلول سعد شارع:  بجهة

 رحالت مكتب عن 8043 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه جوده جمعه جوده -  9

 جوده جمعه كارم/ ملك واقيم عزبة:  بجهة ، ع.م.ج داخل عمال ونقل

 محل عن 8039 برقم 20191027 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبي عبدالمولي عبداللطيف صباح -  10

 نصر عبدالرازق شعبان/ بملك المستشفي شارع/ الشواشنة:  بجهة ، طبية غازات شبكات

 العمال مكتب عن 8025 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم صديق محمد احمد -  11

 ابراهيم صديق محمد/ ملك العجميين:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 مواد تجارة عن 8041 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد عثمان محمد -  12

 احمد محمود الدين صالح/ بملك الشرعية المحكمة شارع:  بجهة ، غذائية

 مكتب عن 8031 برقم 20191023 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد دياب عمرو -  13

 عبدالرحمن محمد دياب/ ملك قبلي المشرك الصبيحي:  بجهة ، قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير العمال

 ، مقاوالت مكتب عن 8016 برقم 20191013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عبدالسالم لملوم سيد -  14

 السيد عبدالعزيز عمر/  بملك هويدي منشأة:  بجهة

 عمال نقل مكتب عن 8018 برقم 20191014 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي رزق عبدالنور احمد -  15

 علي رزق عبدالنور/ ملك بحري كحك:  بجهة ، ع.م.ج داخل
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 تجارة عن 8001 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقي عبدالحميد السيد احمد -  16

 عبدالحميد السيد عبدالحميد/ ملك عفيفي عزبة قارون:  بجهة ، زراعية حاصالت

 مالبس تجارة عن 8026 برقم 20191017 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابي ابراهيم دياب عمرو -  17

 امبابي ابراهيم دياب/ ملك الخالدية:  بجهة ، جاهزة

 تجارة عن 8042 برقم 20191028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح علي حمدي مصطفى -  18

 عبدالفتاح علي حمدي/ ملك الشعبية المساكن المطافي شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس

 ، احذيه تجارة عن 8000 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود عويس احمد -  19

 عبدالحفيظ عويس محمود/  بملك زغلول سعد شارع3:  بجهة

 مكتب عن 8002 برقم 20191003 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمود عبدالرحمن احمد -  20

 محمد حسن محمود/ ملك الصفراية طريق اول ابوجنشو:  بجهة ، قانونا  منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 تجارة عن 8044 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالتواب عيد احمد -  21

 عبدالسالم عويس احمد/ بملك القبلية سنرو:  بجهة ، والتمبانج والدخان السجائر

 البقالة تجارة عن 8022 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابوبكر عبدالوهاب ايمان -  22

 بكر ابو فتحي ابوبكر/ ملك الشواشنة:  بجهة ،

 االدوات تجارة عن 8027 برقم 20191017 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش روبي كامل متاع -  23

 عبدالحميد رمضان احمد/ ملك ابوشنب:  بجهة ، المنزلية

 اجهزة تجارة عن 8019 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدي ابوبكر قرني ابوبكر -  24

 ابوبكر قرني احمد/ ملك ابوجنشو:  بجهة ، كهربائية

 تجارة عن 8035 برقم 20191024 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمي ابراهيم احمد عبدالناصر -  25

 عبدالرحمن حنفي عالء/ بملك النصارية:  بجهة ، ولحوم اسماك

 تجارة عن 8008 برقم 20191008 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح محمد العابدين زين محمد -  26

 سالم محمد محمد باتعة/  بملك كحك:  بجهة ، جاهزة ومالبس االحذية

 غيار قطع عن 8038 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمد مصطفي -  27

 احمد فتحي محمد/ بملك المعاشات امام المحكمة شارع:  بجهة ، محمول وصيانة

 توريدات عن 8032 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عثمان احمد محمود -  28

 فضل راتب السيد/  بملك بحري كحك:  بجهة ، غذائية مواد

 ، البقالة تجارة عن 8024 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد موسي احمد -  29

 محمد حامد مديح/ بملك الشواشنة:  بجهة

 ، حدايد تجارة عن 8011 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد الصوفي فرنسا -  30

 محمد احمد يوسف/ ملك الحديد السكة شرق شارع:  بجهة

 التصدير عن 8004 برقم 20191008 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود معوض محسن رامي -  31

 محمود معوض محسن/ ملك عبود كفر:  بجهة ، العطرية النباتات تجارة و قانونا منها المحظور عدا فيما

 قطع تجارة عن 8028 برقم 20191022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبور فرحات وصفي مجدي -  32

 فرحات وصفي فايز/ بملك جبر طريق اول:  بجهة ، وتكييف تبريد غيار
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 مطابخ ورشة عن 8012 برقم 20191010 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم محمد حسن علي -  33

 محمود شعبان حسين/  بملك االبعادية -قارون:  بجهة ، الوميتال

 تخليل عن 8030 برقم 20191023 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالمحسن عبدالحميد احمد -  34

 علي عبدالمحسن عبدالحميد وصفي/ بملك قارون الخلطة:  بجهة ، زيتون

 تجارة عن 8015 برقم 20191010 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد محمد عبدالتواب محمد -  35

 غنيمة ابو علي احمد خيري/ ملك - البيطرية الوحدة امام - الشواشنة:  بجهة ، صحية ادوات

 تصدير مكتب عن 8045 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد خليفه عبدالسالم احمد -  36

 عيد خليفه عبدالسالم/ ملك ابوجنشو:  بجهة ، قانونا منه المحظور عدا فيما اعشاب

 ، بلدي مخبز عن 8036 برقم 20191024 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي حمدي احمد هارون -  37

 مصطفي حمدي احمد/ بملك ابوجنشو:  بجهة

 العمال مكتب عن 8013 برقم 20191010 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين حمزة مصطفي محمد -  38

 حمزة مصطفي احمد/ ملك ابوكساه:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 مواد تعبئة عن 8007 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمود مصطفى -  39

 محمد احمد محمود/ ملك النصارية:  بجهة ، غذائية

 نقل مكتب عن 8037 برقم 20191024 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد محمد علواني احمد -  40

 محمد علواني محمد/  ملك الخالدية:  بجهة ، ع.م.ج داخل عمال

 عمال نقل مكتب عن 8014 برقم 20191010 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل صابر ابراهيم سيد -  41

 عبدالمولى سيد احمد/  بملك الصديق يوسف بندر - عفيفي:  بجهة ، ع.م.ج داخل

 عن 8033 برقم 20191023 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبدالعليم عبدالقادر عبدالتواب -  42

 سعيد عبدالعليم عبدالقادر/  بملك بحري كحك العوني:  بجهة ، وتركيبها صحية ادوات تجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات ودقي  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  انواعها بكافة المقاوالت اعمال  ،  شركة   وشريكه حسان ابراهيم زغلول احمد -  1

 حسان ابراهيم زغلول/  بملك الخواجات:  بجهة ، انواعها بكافة المقاوالت اعمال عن ، 8010 برقم 20191009

 15000.000   مالها ،رأس  االراضي وتجميل والتوريدات العامة المقاوالت  ،  شركة   وشركاه مراد مراد حمدي حماده -  2

 عبدالتواب/ ملك العلويه:  بجهة ، االراضي وتجميل والتوريدات العامة المقاوالت عن ، 8021 برقم 20191015 فى ،قيدت

 علي عبدالعزيز

 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس  وحيوانية سمكية مزارع استغالل  ،  شركة   وشريكها يس خالد نورهان -  3

 علي محمود سيد/ ملك ابوشنب السياحي الطريق على:  بجهة ، وحيوانية سمكية مزارع استغالل عن ، 8029 برقم 20191022

   مالها ،رأس  االراضي واستصالح الزراعية الحاصالت وتوريد تصدير  ،  شركة   وشريكه صميده جوده عبدالجواد ابراهيم -  4

:  بجهة ، االراضي واستصالح الزراعية الحاصالت وتوريد تصدير عن ، 8034 برقم 20191023 فى ،قيدت 500000.000

 جوده عبدالجواد عبدالسالم/ ملك ابوشنب
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   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 القيد  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   5435:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هديب محمد موسى دياب   - 1

 نهائيا النشاط لترك مشطوب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  7702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القوي عبد السالم عبد سيد وسام -  1

  جنيه  420000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  2662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم صالح خالد -  2

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  7072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيالني محمد سنوسي احمد -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  5632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل صابر حسين حسام -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطيب جوده محمد السيد محمد -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  3119 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرازق عبد  الفتاح عبد على احمد -  6

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  6202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد عمر -  7

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 8000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود عويس احمد -  1

 عبدالحفيظ عويس محمود/  بملك زغلول سعد شارع3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 8001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقي عبدالحميد السيد احمد -  2

 عبدالحميد السيد عبدالحميد/ ملك عفيفي عزبة قارون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 8002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمود عبدالرحمن احمد -  3

 محمد حسن محمود/ ملك الصفراية طريق اول ابوجنشو ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 8003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي السيد فتحي -  4

 حسين علي السيد محسن/ بملك ابوكساه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 8007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود مصطفى -  5

 محمد احمد محمود/ ملك النصارية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 8008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح محمد العابدين زين محمد -  6

 سالم محمد محمد باتعة/  بملك كحك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 8004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود معوض محسن رامي -  7

 محمود معوض محسن/ ملك عبود كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 8005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالجواد عبدالعليم رشاد -  8

 عبدالجواد عبدالعليم محمد/ ملك العام المستشفي شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 8006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل سليمان محمود احمد -  9

 سيد احمد غاده/ ملك النصارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 8011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد الصوفي فرنسا -  10

 محمد احمد يوسف/ ملك الحديد السكة شرق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 8009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم السيد غانم مصطفى -  11

 غانم السيد غانم احمد/ بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 8013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين حمزة مصطفي محمد -  12

 حمزة مصطفي احمد/ ملك ابوكساه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 8014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل صابر ابراهيم سيد -  13

 عبدالمولى سيد احمد/  بملك الصديق يوسف بندر - عفيفي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 8015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد محمد عبدالتواب محمد -  14

 غنيمة ابو علي احمد خيري/ ملك - البيطرية الوحدة امام - الشواشنة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 8012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد حسن علي -  15

 محمود شعبان حسين/  بملك االبعادية -قارون ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 8016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالسالم لملوم سيد -  16

 السيد عبدالعزيز عمر/  بملك هويدي منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 8017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عبدالتواب عزوز احمد -  17

 عبدالرحمن روبي احمد/ ملك ابوجنشو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 8018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي رزق عبدالنور احمد -  18

 علي رزق عبدالنور/ ملك بحري كحك ،:   الـتأشير

 وصف,  لعنوانا تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 8019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدي ابوبكر قرني ابوبكر -  19

 ابوبكر قرني احمد/ ملك ابوجنشو ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 8020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن جودة محمد احمد -  20

 حسن جودة محمد/ ملك العجميين ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 8023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدربه احمد عبدربه -  21

 عبدالفتاح عبدربه عبدالفتاح/ ملك الثانية القرية قارون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 8022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابوبكر عبدالوهاب ايمان -  22

 بكر ابو فتحي ابوبكر/ ملك الشواشنة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 8024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد موسي احمد -  23

 محمد حامد حمدي/ بملك الشواشنة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 8026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي ابراهيم دياب عمرو -  24

 امبابي ابراهيم دياب/ ملك الخالدية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 8027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش روبي كامل متاع -  25

 عبدالحميد رمضان احمد/ ملك ابوشنب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 8025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صديق محمد احمد -  26

 ابراهيم صديق محمد/ ملك العجميين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 8028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور فرحات وصفي مجدي -  27

 فرحات وصفي فايز/ بملك جبر طريق اول ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 8031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد دياب عمرو -  28

 عبدالرحمن محمد دياب/ ملك قبلي المشرك الصبيحي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 8030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالمحسن عبدالحميد احمد -  29

 علي عبدالمحسن عبدالحميد وصفي/ بملك قارون الخلطة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 8032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عثمان احمد محمود -  30

 فضل راتب السيد/  بملك بحري كحك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 8033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالعليم عبدالقادر عبدالتواب -  31

 سعيد عبدالعليم عبدالقادر/  بملك بحري كحك العوني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 8037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد علواني احمد -  32

 محمد علواني محمد/  ملك الخالدية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 8038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد مصطفي -  33

 احمد فتحي محمد/ بملك المعاشات امام المحكمة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 8036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي حمدي احمد هارون -  34

 مصطفي حمدي احمد/ بملك ابوجنشو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 8035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمي ابراهيم احمد عبدالناصر -  35

  عبدالرحمن حنفي عالء/ بملك النصارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 8040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عبدالستار صالح -  36

 محمد السيد علي/ ملك قارون الثالثة القرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 8039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي عبدالمولي عبداللطيف صباح -  37

 نصر عبدالرازق شعبان/ بملك المستشفي شارع/ الشواشنة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 8043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه جوده جمعه جوده -  38

 جوده جمعه كارم/ ملك واقيم عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 8042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح علي حمدي مصطفى -  39

 عبدالفتاح علي حمدي/ ملك الشعبية المساكن المطافي شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 8041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عثمان محمد -  40

 احمد محمود الدين صالح/ بملك الشرعية المحكمة شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 6202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد عمر -  41

 محمد احمد حسين/ ملك ابوشنب في والكائن البناء مواد وتوريد عامة مقاوالت نشاط عن االخر الرئيسي المحل الغاء ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 8044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب عيد احمد -  42

 عبدالسالم عويس احمد/ بملك القبلية سنرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 8045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد خليفه عبدالسالم احمد -  43

 عيد خليفه عبدالسالم/ ملك ابوجنشو ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 7072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيالني محمد سنوسي احمد -  1

 ومقاوالت هندسي مكتب بجعله النشاط نوع تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب جوده محمد السيد محمد -  2

 عطرية نباتات تصدير مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد مصطفى -  3

 مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 7355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سعيد حجاج مصطفى -  4

 وكماليات غيار وقطع توك توك بيع بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 3119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد  الفتاح عبد على احمد -  5

 والموتوسيكالت السيارات لتجارة معرض بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن محمد عيد -  6

 ع.م.ج داخل عمال نقل مكتب بجعله النشاط تعديل



 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

,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 8039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي عبدالمولي عبداللطيف صباح -  7

 طبيه غازات شبكات مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع ديلتع تم20191014 تاريخ وفي 8019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدي ابوبكر قرني ابوبكر -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 8004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود معوض محسن رامي -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 8045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد خليفه عبدالسالم احمد -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 8028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور فرحات وصفي مجدي -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 8000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود عويس احمد -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 8023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدربه احمد عبدربه -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 8006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل سليمان محمود احمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 8031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد دياب عمرو -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 8017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عبدالتواب عزوز احمد -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 8035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمي ابراهيم احمد عبدالناصر -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 8018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي رزق عبدالنور احمد -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 8005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالجواد عبدالعليم رشاد -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 8012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد حسن علي -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 8011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد الصوفي فرنسا -  14

 خاص: 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 8002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمود عبدالرحمن احمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 8036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي حمدي احمد هارون -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 8038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد مصطفي -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 8026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي ابراهيم دياب عمرو -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 8033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالعليم عبدالقادر عبدالتواب -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 8040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عبدالستار صالح -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 8025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صديق محمد احمد -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 8032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عثمان احمد محمود -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 8009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم السيد غانم مصطفى -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 8014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل صابر ابراهيم سيد -  24

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 8039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي عبدالمولي عبداللطيف صباح -  25

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 8042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح علي حمدي مصطفى -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 8024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد موسي احمد -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 8016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالسالم لملوم سيد -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 8041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عثمان محمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 8007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود مصطفى -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 8043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه جوده جمعه جوده -  31

 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 تم20191029 تاريخ وفي 8044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب عيد احمد -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 8030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالمحسن عبدالحميد احمد -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 8003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي السيد فتحي -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 8037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد علواني احمد -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 8020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن جودة محمد احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 8027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش روبي كامل متاع -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 8013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين حمزة مصطفي محمد -  38

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 8008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح محمد العابدين زين محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 8001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقي عبدالحميد السيد احمد -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 8015   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، مراد محمد عبدالتواب محمد -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 8022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابوبكر عبدالوهاب ايمان -  42

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 7072 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  1

   والمقاوالت للهندسة السنوسي

   يوجد ال بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 7962 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  2



 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

   يوجد ال بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 7662 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  3

 تك هاي بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 7925 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  4

   التكييف وتجارة لصيانة

 العربي بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 215 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  5

   للتصدير

 مركز بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 3218 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  6

   السيارات لزيوت الحسوبة

 االقصي مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  7

   للمقاوالت

 اجروفان مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 215 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  8

agrovan للتصدير   

 ابو معرض بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 3119 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  9

   والموتوسكيالت السيارات لتجارة المجد

 جحا مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 3227 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  10

   العمال لنقل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6779   برقم    20191017:  اريخت ،   يوسف احمد شعبان اشرف -  1

 8002   برقم    20191020:  تاريخ ،   عبدالحليم عيد عبدهللا -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 



 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 3769، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة هوشركا احمد قرني سيد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  1

  جنيه  800.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191002،

,  المال رأس تعديل تم 20191002،   تاريخ وفي 3769، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه قرنى سيد مصطفى -  2

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 3769    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد قرني سيد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  1

 عبدالرحمن عبدالبديع قطب/ ملك ابوجنشو بجعله للشركة العام المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 3769    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه قرنى سيد مصطفى -  2

 عبدالرحمن عبدالبديع قطب/ ملك شوابوجن بجعله للشركة العام المركز تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة عنوان تعديل: الى 3769 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه احمد قرني سيد بجعله واسمها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى -  1

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى -  2

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان روبي سيد امال -  3

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان روبي سيد امال -  4

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متضامن شريك  تضامن شركة  يوسف عبدالتواب عويس انتصار -  5

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متضامن شريك  تضامن شركة  يوسف عبدالتواب عويس انتصار -  6

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى زياد -  7

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى زياد -  8

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى امال -  9

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى امال -  10

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد قرني سيد -  11

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد قرني سيد -  12

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى كريم -  13

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى كريم -  14



 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

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى حسام -  15

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى حسام -  16

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى جنى -  17

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة  موصى شريك  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى جنى -  18

 كافة واتخاذ الشركة يدير بجعله االدارة بند تعديل  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى -  19

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات

 كافة واتخاذ الشركة يدير بجعله االدارة بند تعديل  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  احمد قرني سيد مصطفى -  20

 3769   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات
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 افراد عبي 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


