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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستيراد عن 59109 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى راغب محمد هاشم ام -  1

 تعاونيات 7 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، 36 فقره 6 والماده 19 المجموعه عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 الزهور حى ناصر جمعيه الزهور

 عن 59106 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرنوس عبده محمد محمد احمد -  2

 67 عماره8 رقم شقه:  بجهة ، 36 المجموعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور حى الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على

 فى االستيراد عن 59104 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال محمد مسلم هناء -  3

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

 الزهراء فاطمه مساكن 51 عقار 10 بشقة حجرة:  بجهة ،(  والورادات الصادرات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائه السيد على العال عبد محروس شركة -  1

   مالها ،رأس(    والورادات الصادرات على للرقابة امةالع بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59110 برقم 20191017 فى ،قيدت 10000.000

 3 بشقة حجرة:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 المهندسين جمعية مساكن 2 ب عمارة

 الحصول بعد)  محاجر وتشغيل وادارة بناء مواد وتوريدات مقاوالت   ،  شركة   وشركاه هاللى حسن محمد عوض شركة -  2

 بناء مواد وتوريدات مقاوالت عن ، 59112 برقم 20191028 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس(   الالزمة التراخيص على

 الثانى الدور والزاوية قنا شارع 47 عقار 1 شقة:  بجهة ،(  الالزمة التراخيص على الحصول بعد)  محاجر وتشغيل وادارة

 عدا فيما لذالك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد عمومى مقهى  ،  شركة   وشركاه الغريب محمد السيد محمد -  3

 عمومى مقهى عن ، 59103 برقم 20191002 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  36 فقره 6 والماده 19 المجموعه

 168 عقار 1 رقم محل:  بجهة ، 36 فقره 6 والماده 19 المجموعه عدا فيما لذالك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد

 الزاويه وحاره 1 رقم شارع

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  بشرية تنمية مركز  ،  شركة   وشركه محمود محمد فهمى السيد الرحمن عبد -  4

 وعزمى رشيد شارع 16 عقار العلوى االول بالدور بشقة حجرة:  بجهة ، بشرية تنمية مركز عن ، 59102 برقم 20191002

 برقم 20191009 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  عامه مقاوالت  ،  شركة   وشركاه ابراهيم السيد محمد السيد -  5

 البقر بحر القوايطه حوض 42 رقم ملك الثانى بالدور شقه:  بجهة ، عامه مقاوالت عن ، 59107

 50000.000   مالها ،رأس  الليموزين وتأجير والرحالت السيارات تجارة  ،  شركة   وشريكته محمود احمد على محمد -  6

 بيبرس الظاهر عمارة 1 محل:  بجهة ، الليموزين وتأجير والرحالت السيارات تجارة عن ، 59111 برقم 20191021 فى ،قيدت

 الزهور تعاونيات 2 مدخل
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها راجى حسن طه رشا -  7

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59113 برقم 20191029 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  36 مجموعه

 والبنا الهالليه شارع 44 رقم عماره االخير بالدور شقه:  بجهة ، 36 مجموعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه

 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى ستيراداال   ،  شركة   وشركاها العنين ابو السيد العنين ابو والء -  8

 االستيراد عن ، 59105 برقم 20191008 فى ،قيدت 6000.000   مالها ،رأس  والبويات الحديد وتجاره 36 مجموعه 6والفقره

 1 رقم محل:  بجهة ، والبويات الحديد وتجاره 36 مجموعه 6والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 والزاويه 1 نمره شارع 5 رقم عقار

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   24309:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدهشان   - 1

 لوفاته التجارى

 تم   20191002 تاريخ وفى ،   58119:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الوهاب عبد محمد الدين حسام محمد   - 2

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   36767:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز الغريب محمد السيد   - 3

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   58159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راضى احمد محمد حميدو جالل   - 4

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   47513:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طنطاوي زيد ابو عثمان ناديه   - 5

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   45109:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد العشرى   - 6

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   58357:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب السعيد محمد رزق   - 7

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   58529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم محمد  على محمد زوزو   - 8

 لوفاتها التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   28232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الناغيه محمد السيد السيد   - 9

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   35685:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم السيد ابراهيم ابراهيم   - 10

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   33931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد العزيز عبد السيد   - 11

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   20099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب  عبد  الطاهر حسين   - 12

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   20099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطاهر بوتيك   - 13

 للوفاه التجارى لالسج

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   33993:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرى  ابراهيم طه  محمود   سامى   - 14

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   40007:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم محمد عوض محمد   - 15

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   34990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان  نادر  حسن  اسامه   - 16

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   35455:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوف المعاطى ابو السيد ابراهيم   - 17

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   49134:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر ابو محمد محمد ليلى   - 18

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  53198 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهران احمد محمود هناء -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  29067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور  ابراهيم على -  2

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  57928 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين على السيدالسيد جمال -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  31671 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين نور الرحمن عبد الدين نور -  4

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  35243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرزاز محمود على -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  29405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على العزيز عبد على حسن -  6

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير
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 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  35539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الناغيه محمد  سالمه  غريب -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  32566 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدالعجوز الحميد عبد احمد -  8

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  33283 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحريرى على محمد العربى السيد -  9

  جنيه  22000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  53555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباز محمد محمد محمد يحيى -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  45308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده عوض العربي السيد عوض -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  39242 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمود مسعد احمد جمال -  12

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   تأشيرال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  46630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين علي حسين مايسه -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  44968 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حسن السيد محروس -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 48522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رجب محمد رجب -  1

 الثامنة المنطقة 46 عمارة 1 شقة الى العنوان عدل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 59104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد مسلم هناء -  2

 الزهراء فاطمه مساكن 51 عقار 10 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 49420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل محمد السيد هدى -  3

 تمليك السالم مساكن 109 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 55648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجناينى ابراهيم متولى حسن جمال -  4

 الزهور الجبل ارض مساكن 20 عمارة 4 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 59106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس عبده محمد محمد احمد -  5

 الزهور حى الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على 67 عماره8 رقم شقه ،:   لـتأشيرا

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 58885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد محمود اسماعيل احمد -  6

 السويس قناه هيئه ومستشفى الساعه ميدان مصر بنك برج 8 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 58885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد محمود اسماعيل احمد -  7

 السويس قناه هيئه ومستشفى الساعه ميدان مصر بنك برج 8 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 58125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد سمير محمد -  8

 على محمد شارع الحديد السكة مساكن 27 عمارة 119/1 رقم بالمحل فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 58125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد سمير محمد -  9

 على محمد شارع الحديد السكة مساكن 27 عمارة 119/1 رقم بالمحل فرع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 56101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا احمد الرحمن عبد محمد -  10

 االسكان بنك الخريجين شباب مساكن 76 عمارة 12 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 53641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيله ابو السيد السيد محمد -  11

 العيسوى السيد محمد شارع االندلس برج 5 عقار ثامن دور 1 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 41651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد مسعد غريب -  12

  فرع الزهور حرفيين منطقة أ/11 عمارة 11 بالمحل  الكائن االخر الرئيسى المحل جعل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 50894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريش حسن حسن خليل اسامة -  13

  الثامنة المنطقة مساكن 49 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 46165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  14

  والقصير كسرى شارع 74 بالعقار االول بالدور مكتب فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 46165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  15

  والقصير كسرى شارع 74 بالعقار الثانى بالدور مكتب فرع افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 30577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد  ابراهيم محمد -  16

 مبارك حى العلوى االول الدور أ8 عمارة 2 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 46165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  17

 والقصير كسرى شارع 74 بالعقار الثانى بالدور مكتب فرع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 35613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان  ابوالنجا  رضوان -  18

 وتنظيم مدن 93و عباس شارع 87 عمارة االخير بالدور شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 46165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  19

 والقصير كسرى شارع 74 بالعقار االول بالدور مكتب فرع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 59109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى راغب محمد هاشم ام -  20

 الزهور حى ناصر جمعيه الزهور تعاونيات 7 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 47641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رجب محمد عبير -  21

 الزهور الوليد بن خالد مساكن أ/106 عمارة 6 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 48319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد فتوح رجب احمد -  22

 الجديد السالم منطقة 12 عمارة 2 محل الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 53555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد يحيى -  23

 مقر وجود لعدم الزهور حى االنجليز جبانات شرق 13 رقم عماره 3 رقم محل الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 33708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب متولى  نبيه  حسن -  24

 الزهور وحدة 5000 مساكن 107 عقار 7 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 53555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد يحيى -  25

  الزهور حى االنجليز جبانات شرق 13 رقم عماره 3 رقم محل بجعله الرئيسى عنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 29072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد  محمد  حسن -  26

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 28639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظالم ابراهيم السيد عصام -  27

 القابوطى تقسيم 15 بلوك أ1 رقم عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 29338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه عادل -  28

 الجيار احمد محمد الشهيد شارع وتنظيم مدن 103 بالعقار محل/الى العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 29338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه على محمد عادل -  29

 الجيار احمد محمد الشهيد شارع وتنظيم مدن 103 بالعقار محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 28639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظالم  ابراهيم  السيد   عصام -  30

 القابوطى تقسيم 15 بلوك أ1 رقم عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 55904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عوض السيد -  31

 الزهور الخطاب بن عمر مساكن أ 26 عمارة 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 44900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته هللا جاب رزق فادى -  32

 مقر وجود لعدم الزهور 2 محل المروة برج الحديدى الهادى عبد شارع 8 الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 44900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته هللا جاب رزق فادي -  33

 الزهور 2 محل المروة برج الحديدى الهادى عبد شارع 8 الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 59104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد مسلم هناء -  34

 الصفا مساكن االرضى الدور 108 عقار 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحسن عبد رافت محمد رباب -  35

 على محمد ابراج الثانى الدور 30 رقم عقار 34 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 54661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار مرسى سالم احمد -  36

 تعمير 2 جده برج الثالث الدور 3 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 45308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عوض العربي السيد عوض -  37

 1 رقم عقار ارضى 13 رقم بالمحل جنيه 10000 وراسماله جاهزة مالبس بيع بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  رامو الخطاب بن عمر شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 54062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحسينى ابراهيم رضا -  1

 الحاويات نقل نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 41903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النطار عبده حمدي هاني -  2

 سيارات كهربائى نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 48522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رجب محمد رجب -  3

 البناء مواد تجاره نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 44806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني علي التميمي رمضان -  4

 االقمشه استيراد/نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 57928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على السيدالسيد جمال -  5

 36 فقرة 6.19 المادة عدا فيما لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 29949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى السيد      شلبى  الدين عماد -  6

 استيشن البالى العاب/نشاط اضافه......جمله البناء ومواد االسمنت تجاره/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 20056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه المنعم  عبد  محمد   فوزى -  7

 المقاوالت العمال مكتب/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 44886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسي السيد محمود دمحمو -  8

 والمشروبات المأكوالت وتناول وتحضير بيع نشاط واضافة ومشروبات حلويات بيع نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 50894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريش حسن حسن خليل اسامة -  9

 كافتيريا نشاط استبعاد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 30914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد القادر عبد الدين جالل احمد -  10

 وعصائر وباردة ساخنة مشروبات تقديم نشاط واضافة الجلدية والمالبس الشرقية البضائع تجارة نشاط استبعاد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 41651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد مسعد غريب -  11

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد حاليا ورشة بجعله النشاط تعديل

 المستعملة المالبس واستيراد(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 52929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حمد على اللطيف عبد محمد -  12

 مقاوالت مكتب نشاط واضافة المستعمله المالبس استيراد نشاط عاداستب:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 30577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد  ابراهيم محمد -  13

 المستعملة السيارات مواتير استيراد نشاط واضافة انواعها بكافة والمعدات المستعملة السيارات مواتير تجارة نشاط استبعاد:  التأشير

 انواعها بكافة والمعدات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 43146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل اسماعيل السيد محمد -  14

 ماركت سوبر/نشاط اضافه.....هداياوخردوات بيع/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدالعجوز الحميد عبد احمد -  15

 المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 48319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد فتوح رجب احمد -  16

 استيراد مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 33708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب متولى  نبيه  حسن -  17

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

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة اللوائحو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 29072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد  محمد  حسن -  18

 التجاره/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 53555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد محمد يحيى -  19

 رياضية مالبس لتصنيع ورشة بجعله النشاط عدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 29338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه على محمد عادل -  20

 السيارات ومعرض السيارات وتجاره ومستعمله جديده غيار وقطع سيارات مواتير واستيراد استيراد/ليصبح النشاط تعديل

 تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 29338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه عادل -  21

 السيارات ومعرض السيارات وتجاره ومستعمله جديده غيار وقطع سيارات مواتير واستيراد استيراد/ليصبح النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 44900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته هللا جاب رزق فادي -  22

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد قطاعى منزلية ادوات تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 55904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عوض السيد -  23

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

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 39242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمود مسعد احمد جمال -  24

 للعلف الخام المواد استيراد/نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 56008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة جيد حبيب هانى -  25

 عدا فيما)االداره مجال فى والتدريب والكمبيوتر واللغات البشريه والكوادر الموارد وتدريب وتنميه العداد مركز واداره اقامه

 2019 لسنه 4437/4835 رقم امنيه موافقه(الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحسن عبد رافت محمد رباب -  26

 19 المجموعه عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/على النشاط ليقتصر.....المكتبه/نشاط استبعاد:  التأشير

 36 فقره 6 والماده

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 59109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى راغب محمد هاشم ام -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 28639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظالم ابراهيم السيد عصام -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 46165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  3

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 59104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد مسلم هناء -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 46165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف ابراهيم علي ابراهيم انصاف -  5

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 58885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد محمود اسماعيل احمد -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 59106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس عبده محمد محمد احمد -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 58125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد سمير محمد -  8

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   لالستيراد المستقبل: الى 58742 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  1

 توب/لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 43146 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  2

   TOP MARKET ماركت

   توينز/لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 43684 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  3

   قوطه على محمد عادل: الى 29338 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  4

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21657   برقم    20191030:  تاريخ ، عشوش الحليم عبد نبيله974  2012 لسنة 974 رقم نهائى حكم جمارك حجز -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   34905:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها العلمي السيد مصطفي مديحه   - 1

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   34905:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاؤه ريحان محمد محمد   - 2

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   36612:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  واخوته غدادىالب يوسف السيد ابراهيم شركة   - 3

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191010 تاريخ وفى ،   44665:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته رمضان احمد الرحمن عبد حلمي   - 4

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191010 تاريخ وفى ،   44665:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الزهيرى احمدحسن جمال   - 5

 وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191015 تاريخ وفى ،   36248:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها النشار احمد ابراهيم سحر   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20191015 تاريخ وفى ،   36248:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها النشار احمد ابراهيم سحر   - 7

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   47786:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م0م0 ش اكسبريس دلتا والتجارة النقل لخدمات الدلتا شركة   - 8

 بتاريخ الرئيسى المركز من التاشير طلب على بناء ببورسعيد الشركة فرع شطب  السجل شطب/محو تم   20191017

2019/9/22 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 33863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه النجا ابو طالب محمد محمد -  1

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 33863، برقم قيدها سبق ،  تضامن كةشر وشريكته النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  2

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 33863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  3

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 33863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  4

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 33863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  5

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  6

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  7

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  8

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  9

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  10

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  11

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191003،

 رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  12

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20191003،   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  13

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 32501، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  14

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191003،

 تم 20191003،   تاريخ وفي 57519، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها صادق ابراهيم على ابراهيم مهدية -  15

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 57519، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه الديب السيد مختار على محمد -  16

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

 رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 40423، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه االالوى محمد محمود رافت -  17

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

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 40423، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاها و االالوي محمد محمود فاطمه -  18

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

 تعديل تم 20191010،   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه درغام امين يحيى احمد محمد -  19

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

   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  20

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191010،

,  المال رأس تعديل تم 20191010،   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة درغام  يحى اوالد  شركه -  21

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

 تعديل تم 20191010،   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه درغام امين يحيى احمد محمد -  22

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

   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  23

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191010،

,  المال رأس تعديل تم 20191010،   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية درغام  يحى اوالد  شركه -  24

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

 تعديل تم 20191010،   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه درغام امين يحيى احمد محمد -  25

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

   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  26

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191010،

,  المال رأس تعديل تم 20191010،   تاريخ وفي 23670، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة درغام  يحى اوالد  شركه -  27

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

 رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 30903، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها زغلول عبده عزت وفاء -  28

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 30903، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  29

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 30903، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته بيومى عيد -  30

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 31899، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم اسبورت غراب شركه -  31

  جنيه  25000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 29494، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكتهم ابراهيم ابراهيم اوالد)  وشركاه ابراهيم ابراهيم على -  32

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191016،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   تاريخ وفي 29494، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  محمد ابراهيم ابراهيم اوالد)  وشركاه ابراهيم ابراهيم على -  33

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191016،

   تاريخ وفي 39758، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكهما و العالوي ماهر عادل و العالوي ماهر اكرم -  34

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191016،

 تعديل تم 20191016،   تاريخ وفي 39758، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكاه العالوى السيد ماهر عادل احمد -  35

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191016،   تاريخ وفي 39758، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العالوى السيد ماهر عادل -  36

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191016،   تاريخ وفي 39758، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عثمان السيد عثمان محمد -  37

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20191017،   تاريخ وفي 53652، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه على عوض على سيد -  38

  جنيه  12000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191017،   تاريخ وفي 53652، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها الشاذلى محمد على رضا -  39

  جنيه  12000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 22830، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه المجيد عبد حسن محمود اشرف -  40

  جنيه  22000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 22830، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة المجيد عبد حسن فاروق و محمود -  41

  جنيه  22000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 22830، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة اوالده و المجيد عبد حسن محمود -  42

  جنيه  22000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 38992، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة زيد ابو احمد محمد حسن وشريكه زيد ابو ابراهيم احمد محمد محمد -  43

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191022،

   تاريخ وفي 38992، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة زيد ابو احمد محمد حسن شريكه و زيد ابو احمد محمد محمد -  44

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191022،

,  المال رأس تعديل تم 20191023،   تاريخ وفي 12876، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه جاد عبدهللا جاد -  45

  جنيه  70000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20191023،   تاريخ وفي 12876، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  46

  جنيه  70000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم 20191023،   تاريخ وفي 12876، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه جاد عبدهللا جاد -  47

  جنيه  70000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20191023،   تاريخ وفي 12876، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  48

  جنيه  70000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم 20191023،   تاريخ وفي 12876، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه جاد عبدهللا جاد -  49

  جنيه  70000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 تم 20191023،   تاريخ وفي 12876، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  50

  جنيه  70000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20191027،   تاريخ وفي 24375، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه البغدادى طه حامد محمد -  51

  جنيه  17400.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191027،   تاريخ وفي 24375، برقم يدهاق سبق ،  بسيطة توصية واوالده   البغدادى   حامد   شركه -  52

  جنيه  17400.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20191027،   تاريخ وفي 29006، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عرفات اللطيف عبد السيد عبده سيد -  53

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

 تعديل تم 20191027،   تاريخ وفي 29006، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عرفات اللطيف عبد السيد عبده -  54

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

 رأس تعديل تم 20191027،   تاريخ وفي 29006، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها   عرفات  السيد السيده -  55

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

,  المال رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 10152، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الغيطاني سالمه -  56

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 10152، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة المرسى الرازق عبد وعلى الغيطانى سالمه -  57

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وفي 10152، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة الرازق عبد على محمد - المرسى الرازق عبد على خلفاء شركة -  58

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ

 رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 10152، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائه الرازق عبد على صالح -  59

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191029،   تاريخ وفي 41052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الشيخ علي ابناء/ والمعدات لالجهزه الشيخ -  60

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

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه    سالم صالح رزق -  61

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته   سالم صالح  رزق -  62

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها  سالم  يوسف منيره -  63

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها    سالم منيره -  64

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه    سالم صالح رزق -  65

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته   سالم صالح  رزق -  66

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتها  سالم  يوسف منيره -  67

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 22322، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها    سالم منيره -  68

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الجزار فهيم فؤاد محمد فهيم -  69

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الجزار فهيم فؤاد محمد/ليصبح التجارى االسم تعديل -  70

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191030،

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اسبورت الجزار شركة -  71

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الطباخ يوسف ناهد -  72

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الجزار فهيم محمد شركة -  73

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اسبور الجزار شركة -  74

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الجزار فؤاد محمد فهيم -  75

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 20936، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اسبور الجزار شركة -  76

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم 20191031،   تاريخ وفي 32494، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها القشاش احمد حسن كريمه -  77

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

 رأس تعديل تم 20191031،   تاريخ وفي 32494، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاها و  القشاش    حسن  فاطمه -  78

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 41762    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد العال ابو جالل عادل -  1

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 95 عمارة16 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 41762    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد العال ابو جالل عزت -  2

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 95 عمارة16 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 41762    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد العال ابو جالل شركه -  3

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 95 عمارة16 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 41762    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد العال ابو جالل عادل -  4

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 95 عمارة16 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 41762    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد العال ابو جالل عزت -  5

 لزهورا طالب ابى بن على مساكن 95 عمارة16 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 41762    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد العال ابو جالل شركه -  6

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 95 عمارة16 شقة الى المقر عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 36452    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه همام  منصور محمود محمد -  7

 الزهور تعاونيات 1 مدخل االمل عماره 25 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 36452    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه همام  منصور  محمود محمد -  8

 الزهور تعاونيات 1 مدخل االمل عماره 25 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 36452    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه همام منصور محمود محمد -  9

 الزهور تعاونيات 1 مدخل االمل عماره 25 رقم شقه/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32334    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه شرعان احمد  تجاره -  10

 النخيل برج يوليو 23 شارع 34 رقم بالعماره شرقى السابع الدور 7 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191027 تاريخ وفي 29006    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عرفات اللطيف عبد السيد عبده سيد -  11

 الزهراء فاطمه عمارات 98 عماره 21 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 29006    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عرفات اللطيف عبد السيد عبده -  12

 الزهراء فاطمه عمارات 98 عماره 21 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 29006    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها   عرفات  السيد السيده -  13

 الزهراء فاطمه عمارات 98 عماره 21 رقم بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه شاكر محمد بورصه -  14

 الفدا وابو البحر طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاهاه و  شاكر محمد  ف شركه -  15

 الفدا وابو البحر طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البضائع وبيع لالستيراد ببورسعيد  وشركاه شاكر محمد شركه -  16

 طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028

 الفدا وابو البحر

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها همام شاكر محمد محمد امنيه -  17

 الفدا وابو البحر طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه شاكر محمد بورصه -  18

 الفدا وابو البحر طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 ديلتع تم 20191028 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاهاه و  شاكر محمد  ف شركه -  19

 الفدا وابو البحر طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البضائع وبيع لالستيراد ببورسعيد  وشركاه شاكر محمد شركه -  20

 طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028

 الفدا وابو البحر

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 15360    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها همام شاكر محمد محمد امنيه -  21

 الفدا وابو البحر طرح شارع الموظفين مساكن 6 عمارة 3 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 10152    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الغيطاني سالمه -  22

 عطعوط والشهيد النهضة شارع الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير

 تم 20191028 تاريخ وفي 10152    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، المرسى الرازق عبد وعلى الغيطانى سالمه -  23

 عطعوط والشهيد النهضة شارع الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 10152    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة الرازق عبد على محمد - المرسى الرازق عبد على خلفاء شركة -  24

 عطعوط والشهيد النهضة شارع الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ

 العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 10152    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائه الرازق عبد على صالح -  25

 عطعوط والشهيد النهضة شارع الى رالمق عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 21220    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى محمود القادر عبد -  26

 26 شارع 28/5 عقار351 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32494    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها القشاش احمد حسن كريمه -  27

  الصنايع مدرسه خلف 1 مدخل االستثمار عماره107 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32494    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاها و  القشاش    حسن  فاطمه -  28

  الصنايع مدرسه خلف 1 مدخل االستثمار عماره107 بالشقه حجره/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى االستيراد على النشاط ليقتصر عمومى ومقهى مكتبة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه محمد العال ابو جالل عادل -  1

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  نشاطال تعديل تم20191002 تاريخ وفي 41762   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 فى االستيراد على النشاط ليقتصر عمومى ومقهى مكتبة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه محمد العال ابو جالل عزت -  2

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 41762   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 فى االستيراد على النشاط ليقتصر عمومى ومقهى مكتبة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه محمد العال ابو جالل شركه -  3

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 41762   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 فى االستيراد على النشاط ليقتصر عمومى ومقهى مكتبة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه محمد العال ابو جالل عادل -  4

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 41762   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 فى االستيراد على النشاط ليقتصر عمومى ومقهى مكتبة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه محمد العال ابو جالل عزت -  5

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 41762   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 فى االستيراد على النشاط ليقتصر عمومى ومقهى مكتبة نشاط استبعاد  تضامن شركة ، وشركاه محمد العال ابو جالل شركه -  6

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 41762   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

   برقم قيدها سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501

 قيدها سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  8

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501   برقم

 سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  9

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501   برقم قيدها

   برقم قيدها سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501

 قيدها سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  11

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501   برقم

 سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  12

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501   برقم قيدها

   برقم قيدها سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  تضامن شركة ، شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  13

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501

 قيدها سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  تضامن شركة ، الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  14

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501   برقم

 سبق  ، والكرتون الورقية الصناعات نشاط اضافة  تضامن شركة ، الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  15

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32501   برقم قيدها

 والدواجن اللحوم منتجات وعرض بيع الى الشركة نشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركائه بكير الرحمن عبد محمد شريف -  16

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 57801   برقم قيدها سبق  ، المجمدة واالسماك والمجمدة الطازجة

 بسيطة توصية

 والدواجن اللحوم منتجات وعرض بيع الى الشركة نشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاها البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  17

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 57801   برقم قيدها سبق  ، المجمدة واالسماك والمجمدة الطازجة

 بسيطة توصية

 سبق  ، حلويات معرض نشاط واضافة العطور تركيب نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه العظيم عبد السيد جمال احمد -  18

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 43552   برقم قيدها

 سبق  ، حلويات معرض نشاط واضافة العطور تركيب نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكيها عيسى حسن عباس نعيمه -  19

 طةبسي توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 43552   برقم قيدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 سبق  ، حلويات معرض نشاط واضافة العطور تركيب نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، شريكها و عيسي حسن عباس نعيمه -  20

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 43552   برقم قيدها

 حدود فى االستيراد  نشاط استبعاد  تضامن شركة ، زيد ابو احمد محمد حسن وشريكه زيد ابو ابراهيم احمد محمد محمد -  21

,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 38992   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر اجهزه دون لذلك المنظمة والقرارات القوانين

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 القوانين حدود فى االستيراد  نشاط استبعاد  تضامن شركة ، زيد ابو احمد محمد حسن شريكه و زيد ابو احمد محمد محمد -  22

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 38992   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر اجهزه دون لذلك المنظمة والقرارات

 تضامن شركة:  التأشير

 استبعاد.....الشركه بغرض الخاصه السلع جميع توزيع/نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه جاد عبدهللا جاد -  23

,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 12876   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 بغرض الخاصه السلع جميع توزيع/نشاط اضافه  تضامن شركة ،(  عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  24

 تاريخ وفي 12876   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط استبعاد.....الشركه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023

 استبعاد.....الشركه بغرض الخاصه السلع جميع توزيع/نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه جاد عبدهللا جاد -  25

,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 12876   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 بغرض الخاصه لسلعا جميع توزيع/نشاط اضافه  تضامن شركة ،(  عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  26

 تاريخ وفي 12876   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط استبعاد.....الشركه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023

 استبعاد.....الشركه بغرض الخاصه السلع جميع توزيع/نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه جاد عبدهللا جاد -  27

,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 12876   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 بغرض الخاصه السلع جميع توزيع/نشاط اضافه  بسيطة توصية ،(  عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  28

 تاريخ وفي 12876   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/نشاط استبعاد.....الشركه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023

 المنظمة القوانين حدود فى المستوردة البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه شاكر محمد بورصه -  29

 والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،( 

 القوانين حدود فى المستوردة البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، شركاهاه و  شاكر محمد  ف كهشر -  30

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات

 البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، البضائع وبيع لالستيراد ببورسعيد  وشركاه شاكر محمد شركه -  31

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 تضامن شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 القوانين حدود فى المستوردة البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاها همام شاكر محمد محمد امنيه -  32

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات

 المنظمة القوانين حدود فى المستوردة البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاه شاكر محمد بورصه -  33

 والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،( 

 القوانين حدود فى المستوردة البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، شركاهاه و  شاكر محمد  ف شركه -  34

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات

 البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، البضائع وبيع لالستيراد ببورسعيد  وشركاه شاكر محمد شركه -  35

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 تضامن شركة

 القوانين حدود فى المستوردة البضائع استيراد بجعله النشاط عدل  تضامن شركة ، وشركاها همام شاكر محمد محمد يهامن -  36

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 15360   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه الغيطاني سالمه -  37

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 10152

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد نشاط اضافة  تضامن شركة ، المرسى الرازق عبد وعلى الغيطانى سالمه -  38

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 10152   برقم قيدها

 حدود فى االستيراد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاة الرازق عبد على محمد - المرسى الرازق عبد على خلفاء شركة -  39

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 10152   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركائه الرازق عبد على صالح -  40

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 10152   برقم قيدها

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/على ليقتصر النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى محمود القادر عبد -  41

,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 21220   برقم قيدها سبق  ، 36 المجموعه 6 والفقره 19الماده عدا فيما لذلك المنظمه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 21860   برقم قيدها سبق ، والمقاوالت للتجارة شراره شركة -  1

 تضامن شركة: التأشير

,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 27481   برقم قيدها سبق ، وشريكته الخولى  السعيد ابراهيم احمد شركه -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

  القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 27481   برقم قيدها سبق ، وشريكه عيسى السيد ابراهيم محمد احمد شركة -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف, 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 27481   برقم قيدها سبق ، وشركائه عيسى السيد ابراهيم محمد احمد -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 18612   برقم قيدها سبق ، وشركاه العطار محمد على مدمح شركة -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 18612   برقم قيدها سبق ، التجارية العطار شركة -  6

 بسيطة توصية

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191010 تاريخ وفي 23670   برقم قيدها سبق ، وشريكه درغام امين يحيى احمد محمد -  7

 تضامن شركة: التأشير

 الكيان تعديل تم20191010 تاريخ وفي 23670   برقم قيدها سبق ،( وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  8

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191010 تاريخ وفي 23670   برقم قيدها سبق ، درغام  يحى اوالد  شركه -  9

 تضامن شركة

,   القانونى الكيان تعديل تم20191020 تاريخ وفي 27468   برقم قيدها سبق ، محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  10

 تضامن شركة: التأشير وصف

  القانونى الكيان تعديل تم20191020 تاريخ وفي 27468   برقم قيدها سبق ، وشركاها المداح السيد الدسوقى فاطمه شركه -  11

 تضامن شركة: التأشير وصف, 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191020 تاريخ وفي 27468   برقم قيدها سبق ، وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  12

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191020 تاريخ وفي 27468   برقم قيدها سبق ، وشركاه احمد محمد فواز شركه -  13

 تضامن شركة: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191030 تاريخ وفي 22322   برقم قيدها سبق ، وشريكه    سالم صالح رزق -  14

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191030 تاريخ وفي 22322   برقم قيدها سبق ، وشريكته   سالم صالح  رزق -  15

 بسيطة توصية: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191030 تاريخ وفي 22322   برقم قيدها سبق ، وشريكتها  سالم  يوسف منيره -  16

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191030 تاريخ وفي 22322   برقم قيدها سبق ، وشركاها    سالم منيره -  17

 بسيطة توصية

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد احمد شركة: الى 27481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191001:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه عيسى السيد ابراهيم

 محمد احمد شركة: الى 27481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191001:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه عيسى السيد ابراهيم

 طالب محمد محمد: الى 33863 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191001:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه النجا ابو محمد

 محمد على محمد شركة: الى 18612 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191001:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه العطار

 محمد على محمد شركة: الى 18612 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191001:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه العطار

 العال ابو جالل عادل: الى 41762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191002:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه محمد

 العال ابو جالل عادل: الى 41762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191002:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشركاه محمد

 محمد محمود رافت: الى 40423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191003:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاه االالوى

 السيد مختار على محمد: الى 57519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191003:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركائه الديب

 امين يحيى احمد محمد: الى 23670 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191010:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه درغام

 يحيى احمد محمد: الى 23670 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191010:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه درغام امين

 امين يحيى احمد محمد: الى 23670 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191010:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكه درغام

 حسن فوزى ثروت: الى 40611 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191010:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشركاه الدمياطى حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عبده عزت وفاء: الى 30903 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191013:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركائها زغلول

 السيد عثمان محمد: الى 39758 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191016:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشركاه عثمان

 على عوض على سيد: الى 53652 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191017:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشركاه

 احمد محمد فواز: الى 27468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191020:  تاريخ فى  ،  -  17

 محمد فواز ماهر وشريكه

 احمد محمد فواز: الى 27468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191020:  تاريخ فى  ،  -  18

 محمد فواز ماهر وشريكه

 احمد محمد فواز: الى 27468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191020:  تاريخ فى  ،  -  19

 محمد فواز ماهر وشريكه

 عبد صالح مهند: الى 44422 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191020:  تاريخ فى  ،  -  20

 وشريكه العزيز

 عبد السيد جمال احمد: الى 43552 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191020:  تاريخ فى  ،  -  21

 وشركاه العظيم

 طه حامد محمد: الى 24375 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191027:  تاريخ فى  ،  -  22

 وشركاه البغدادى

 احمد محمد محمد: الى 38992 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191028:  تاريخ فى  ،  -  23

 زيد ابو احمد محمد حسن وشريكه زيد ابو ابراهيم

 عبد على صالح: الى 10152 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191028:  تاريخ فى  ،  -  24

 وشركائه الرازق

 التجارى االسم تعديل: الى 20936 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191030:  تاريخ فى  ،  -  25

 وشركاه الجزار فهيم فؤاد محمد/ليصبح

 احمد حسن كريمه: الى 32494 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191031:  تاريخ فى  ،  -  26

 وشركاها القشاش

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سمره ابو محمود سيد ايمن -  1

 44611   برقم    20191001

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سمره ابو محمود سيد ايهاب -  2

 44611   برقم    20191001



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سمره ابو محمود سيد ايمن -  3

 44611   برقم    20191001

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سمره ابو محمود سيد ايهاب -  4

 44611   برقم    20191001

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  5

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  6

33863 

   برقم    20191001:  يختار ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  7

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  8

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  9

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  10

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  11

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  12

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  13

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  14

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  15

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  16

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  17

33863 

 33863   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  18

 33863   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  19

 33863   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  21

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  22

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو حمدم طالب محمد محمد -  23

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  24

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  25

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  26

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  27

33863 

 33863   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  28

 33863   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  29

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  30

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  31

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  32

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  33

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد عبير -  34

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  35

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  36

33863 

    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  37

 33863   برقم

    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  38

 33863   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  39

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب مدمح سلوى -  40

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  41

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد سلوى -  42

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  43

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  44

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  45

33863 

    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  46

 33863   برقم

    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  47

 33863   برقم

    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  النجا ابو محمد طالب محمد محمد -  48

 33863   برقم

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  49

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  50

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  51

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  النجا ابو طالب محمد حنان -  52

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  53

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يزالو  حسن محمد هانم -  54

33863 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على محمد -  55

18612 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على محمد -  56

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على محمد -  57

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على محمد -  58

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على وجدى -  59

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على وجدى -  60

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على وجدى -  61

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على وجدى -  62

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على محمد -  63

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على محمد -  64

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على محمد -  65

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على محمد -  66

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على وجدى -  67

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على وجدى -  68

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  العطار محمد على وجدى -  69

18612 

   برقم    20191001:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العطار محمد على وجدى -  70

18612 

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عادل -  71

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، اةللوف خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عادل -  72

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عادل -  73



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عادل -  74

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عادل -  75

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عادل -  76

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عزت -  77

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عزت -  78

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عزت -  79

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عزت -  80

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عزت -  81

 41762   برقم    20191002:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عزت -  82

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عادل -  83

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عادل -  84

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عادل -  85

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عادل -  86

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عادل -  87

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عادل -  88

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عزت -  89

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عزت -  90

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عزت -  91

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عزت -  92

41762 

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد العال ابو جالل عزت -  93

41762 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191002:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد العال ابو جالل عزت -  94

41762 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو احمد -  95

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو احمد -  96

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو محمد -  97

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو محمد -  98

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو احمد -  99

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق اولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو احمد -  100

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو محمد -  101

 34663   برقم    20191003

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرهن االقتراض حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الربيعى احمد بكر ابو محمد -  102

 34663   برقم    20191003

    20191003:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوي محمد محمود فاطمه -  103

 40423   برقم

    20191003:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوي محمد محمود فاطمه -  104

 40423   برقم

    20191003:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوى محمد محمود رافت -  105

 40423   برقم

    20191003:  تاريخ ، موصيه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  ةبسيط توصية  االالوى محمد محمود رافت -  106

 40423   برقم

    20191003:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوي محمد محمود فاطمه -  107

 40423   برقم

    20191003:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوي محمد محمود فاطمه -  108

 40423   برقم

   برقم    20191003:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوى محمد محمود رافت -  109

40423 

   برقم    20191003:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  االالوى محمد محمود رافت -  110

40423 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191003:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صادق ابراهيم على ابراهيم مهديه -  111

57519 

   برقم    20191003:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صادق ابراهيم على ابراهيم مهديه -  112

57519 

   برقم    20191003:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الديب السيد مختار على محمد -  113

57519 

   برقم    20191003:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الديب السيد مختار على محمد -  114

57519 

    20191003:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  صادق ابراهيم على ابراهيم مهديه -  115

 57519   برقم

    20191003:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  صادق ابراهيم على ابراهيم مهديه -  116

 57519   برقم

    20191003:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الديب السيد مختار على محمد -  117

 57519   برقم

    20191003:  تاريخ ، منفرد والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الديب السيد مختار على محمد -  118

 57519   برقم

 ، التأشير طلبات على والتوقيع التجارى السجل امام الشركة تمثيل  مفوض  مساهمة شركة  البحراوى حسن القبارى السيد -  119

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

 على والتوقيع التجارى السجل امام الشركة تمثيل  مفوض  مساهمة شركة  أبوزيد أحمد زغلول سعد مصطفى/ المهندس -  120

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، التأشير طلبات

 طلبات على والتوقيع التجارى السجل امام الشركة تمثيل  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  121

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، التأشير

 ، التأشير طلبات على والتوقيع التجارى السجل امام الشركة تمثيل  مفوض  مساهمة شركة  ضيف محمد مصطفى احمد -  122

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

 ، التأشير طلبات على والتوقيع التجارى السجل امام الشركة تمثيل  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  123

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

 ، التأشير طلبات على والتوقيع التجارى السجل امام الشركة تمثيل  مالى مدير  مساهمة شركة  الشرقاوى نبيل محمد احمد -  124

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

    20191009:  تاريخ ، لوفاته له الممنوحة التفويضات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  البحراوى حسن القبارى السيد -  125

 29875   برقم

:  تاريخ ، لوفاته له الممنوحة التفويضات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  أبوزيد أحمد زغلول سعد مصطفى/ المهندس -  126

 29875   برقم    20191009

    20191009:  تاريخ ، لوفاته له الممنوحة التفويضات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  127

 29875   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191009:  تاريخ ، لوفاته له الممنوحة التفويضات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  ضيف محمد مصطفى احمد -  128

29875 

    20191009:  تاريخ ، لوفاته له الممنوحة التفويضات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  129

 29875   برقم

    20191009:  تاريخ ، لوفاته له الممنوحة التفويضات الغاء  مالى مدير  مساهمة شركة  الشرقاوى نبيل محمد احمد -  130

 29875   برقم

 االستمارات كافة على التوقيع فى الشركة تمثيل و التوقيع حق له  مفوض  مساهمة شركة  البحراوى حسن القبارى السيد -  131

 و النماذج جميع و الجمهورية مكاتب جميع مستوى على االجتماعية التأمينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات والنماذج

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، العمل لمكاتب المسلمة الخطابات و االستمارات

 كافة على التوقيع فى الشركة تمثيل و التوقيع حق له  مفوض  مساهمة شركة  أبوزيد أحمد زغلول سعد مصطفى/ المهندس -  132

 جميع و الجمهورية مكاتب جميع مستوى على االجتماعية التأمينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات والنماذج االستمارات

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، العمل لمكاتب المسلمة الخطابات و االستمارات و النماذج

 كافة على التوقيع فى الشركة تمثيل و التوقيع حق له  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  133

 جميع و الجمهورية مكاتب جميع مستوى على االجتماعية التأمينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات والنماذج االستمارات

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، العمل لمكاتب المسلمة الخطابات و االستمارات و النماذج

 االستمارات كافة على التوقيع فى الشركة تمثيل و التوقيع حق له  مفوض  مساهمة شركة  ضيف محمد مصطفى احمد -  134

 و النماذج جميع و الجمهورية مكاتب جميع مستوى على االجتماعية التأمينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات والنماذج

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، العمل لمكاتب المسلمة الخطابات و االستمارات

 االستمارات كافة على التوقيع فى الشركة تمثيل و التوقيع حق له  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  135

 و النماذج جميع و الجمهورية مكاتب جميع مستوى على االجتماعية التأمينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات والنماذج

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، العمل لمكاتب المسلمة الخطابات و االستمارات

 االستمارات كافة على التوقيع فى الشركة تمثيل و التوقيع حق له  مالى مدير  مساهمة شركة  الشرقاوى نبيل محمد احمد -  136

 و النماذج جميع و الجمهورية مكاتب جميع مستوى على االجتماعية التأمينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات والنماذج

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ، العمل لمكاتب المسلمة الخطابات و االستمارات

:  تاريخ ، استقالته بسبب له الممنوحة الصرف سلطات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  البحراوى حسن القبارى السيد -  137

 29875   برقم    20191009

 ، استقالته بسبب له الممنوحة الصرف سلطات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  أبوزيد أحمد زغلول سعد مصطفى/ المهندس -  138

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

:  تاريخ ، استقالته بسبب له الممنوحة الصرف سلطات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  139

 29875   برقم    20191009

:  تاريخ ، استقالته بسبب له الممنوحة الصرف سلطات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  ضيف محمد مصطفى احمد -  140

 29875   برقم    20191009

:  تاريخ ، استقالته بسبب له الممنوحة الصرف سلطات الغاء  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  141

 29875   برقم    20191009

:  تاريخ ، استقالته بسبب له الممنوحة الصرف سلطات الغاء  مالى مدير  مساهمة شركة  الشرقاوى نبيل محمد احمد -  142

 29875   برقم    20191009



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 تاريخ ،. البنوك من الصرف بسلطات الثالثة المجموعة الى اضافته  مفوض  مساهمة شركة  البحراوى حسن القبارى السيد -  143

 29875   برقم    20191009: 

 من الصرف بسلطات الثالثة المجموعة الى اضافته  مفوض  مساهمة شركة  أبوزيد أحمد زغلول سعد مصطفى/ المهندس -  144

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. البنوك

 ،. البنوك من الصرف بسلطات الثالثة المجموعة الى اضافته  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  145

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

:  تاريخ ،. البنوك من الصرف سلطاتب الثالثة المجموعة الى اضافته  مفوض  مساهمة شركة  ضيف محمد مصطفى احمد -  146

 29875   برقم    20191009

 ،. البنوك من الصرف بسلطات الثالثة المجموعة الى اضافته  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  147

 29875   برقم    20191009:  تاريخ

 تاريخ ،. البنوك من الصرف بسلطات الثالثة المجموعة الى اضافته  مالى مدير  مساهمة شركة  الشرقاوى نبيل محمد احمد -  148

 29875   برقم    20191009: 

- ب.البنك الى المسلمة المرتبات كشوف على التوقيع- أ فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  البحراوى حسن القبارى السيد -  149

 .والهيئات البنوك الي الصادرة المرتب مفردات خطابات على التوقيع

 على االجتماعية التامينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات االستمارات كافة على والتوقيع الشركة وتمثيل التوقيع حق- ت

 جميع فى العمل لمكاتب المسلمة والخطابات واالستمارات النماذج على التوقيع- ث.العربية مصر بجمهورية مكاتبها جميع مستوى

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. العربية مصر بجمهورية العمل مكاتب

 المسلمة المرتبات كشوف على التوقيع- أ فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  أبوزيد أحمد زغلول سعد مصطفى/ المهندس -  150

 .والهيئات البنوك الي الصادرة المرتب مفردات خطابات على التوقيع- ب.البنك الى

 على االجتماعية التامينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات االستمارات كافة على والتوقيع الشركة وتمثيل التوقيع حق- ت

 جميع فى العمل لمكاتب المسلمة والخطابات واالستمارات النماذج على التوقيع- ث.العربية مصر بجمهورية مكاتبها جميع مستوى

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. العربية مصر بجمهورية العمل مكاتب

 الى المسلمة المرتبات كشوف على التوقيع- أ فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  151

 .والهيئات البنوك الي الصادرة المرتب مفردات خطابات على التوقيع- ب.البنك

 على االجتماعية التامينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات االستمارات كافة على والتوقيع الشركة وتمثيل التوقيع حق- ت

 جميع فى العمل لمكاتب المسلمة والخطابات واالستمارات النماذج على التوقيع- ث.العربية مصر بجمهورية مكاتبها جميع مستوى

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. العربية مصر بجمهورية العمل مكاتب

- ب.البنك الى المسلمة المرتبات كشوف على التوقيع- أ فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  ضيف محمد مصطفى احمد -  152

 .والهيئات البنوك الي الصادرة المرتب مفردات خطابات على التوقيع

 على االجتماعية التامينات هيئة الى ليمهاتس يتم التى والخطابات االستمارات كافة على والتوقيع الشركة وتمثيل التوقيع حق- ت

 جميع فى العمل لمكاتب المسلمة والخطابات واالستمارات النماذج على التوقيع- ث.العربية مصر بجمهورية مكاتبها جميع مستوى

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. العربية مصر بجمهورية العمل مكاتب

- ب.البنك الى المسلمة المرتبات كشوف على التوقيع- أ فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  153

 .والهيئات البنوك الي الصادرة المرتب مفردات خطابات على التوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 على االجتماعية التامينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات االستمارات كافة على والتوقيع الشركة وتمثيل التوقيع حق- ت

 جميع فى العمل لمكاتب المسلمة والخطابات واالستمارات النماذج على التوقيع- ث.العربية مصر بجمهورية مكاتبها جميع مستوى

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. العربية مصر بجمهورية العمل مكاتب

- ب.البنك الى المسلمة المرتبات كشوف على التوقيع- أ فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  الشرقاوى نبيل محمد احمد -  154

 .والهيئات البنوك الي الصادرة المرتب مفردات خطابات على التوقيع

 على االجتماعية التامينات هيئة الى تسليمها يتم التى والخطابات االستمارات كافة على والتوقيع الشركة وتمثيل التوقيع حق- ت

 جميع فى العمل لمكاتب المسلمة والخطابات واالستمارات النماذج على التوقيع- ث.العربية مصر بجمهورية مكاتبها جميع مستوى

 29875   برقم    20191009:  تاريخ ،. العربية مصر بجمهورية العمل مكاتب
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    20191010:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدمياطى حسن حسن فوزى ثروت -  159
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    20191010:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الدمياطى حسن حسن فوزى ثروت -  160
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40611 

   برقم    20191010:  تاريخ ، وادراتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  درغام امين يحيى احمد عمر -  163

23670 

   برقم    20191010:  تاريخ ، وادراتها الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحيى احمد عمر -  164
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   برقم    20191010:  تاريخ ، وادراتها الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحيى احمد عمر -  165
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   برقم    20191010:  تاريخ ، وادراتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  درغام امين يحيى احمد عمر -  166
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   برقم    20191010:  تاريخ ، وادراتها الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحيى احمد عمر -  167
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 23670   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191010:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحى احمد -  236

 23670   برقم

    20191010:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحى احمد -  237

 23670   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  درغام امين يحيى احمد عمر -  238

 23670   برقم    20191010

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحيى احمد عمر -  239

 23670   برقم    20191010

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحيى احمد عمر -  240

 23670   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  درغام امين يحى احمد -  241

 23670   برقم

    20191010:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحى احمد -  242

 23670   برقم

    20191010:  تاريخ ، منفردين وا مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  درغام امين يحى احمد -  243

 23670   برقم

 ، والرهن االقتراض حق اضافه.والتوقيع االدارة منفردا له  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات رجب محمد رجب -  244

 44022   برقم    20191013:  تاريخ

 ، والرهن االقتراض حق اضافه.والتوقيع االدارة منفردا له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات رجب محمد رجب -  245

 44022   برقم    20191013:  تاريخ

 ، والرهن االقتراض حق اضافه.والتوقيع االدارة منفردا له  شريك و مدير  تضامن شركة  الزيات رجب محمد رجب -  246

 44022   برقم    20191013:  تاريخ

 ، والرهن االقتراض حق اضافه.والتوقيع االدارة منفردا له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزيات رجب محمد رجب -  247

 44022   برقم    20191013:  تاريخ

    20191013:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  248

 30903   برقم

    20191013:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  249

 30903   برقم

    20191013:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  250

 30903   برقم

   برقم    20191013:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  251

30903 

   برقم    20191013:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  252

30903 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191013:  تاريخ ، موصى شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  253

30903 

 والتوقيع االداره حق ولها متضامنه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  254

 30903   برقم    20191013:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق ولها متضامنه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  255

 30903   برقم    20191013:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق ولها متضامنه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  زغلول عبده عزت وفاء -  256

 30903   برقم    20191013:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق ولها متضامنه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  257

 30903   برقم    20191013:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق ولها متضامنه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  258

 30903   برقم    20191013 : تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق ولها متضامنه شريكه لتصبح صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قطب حسين بيومى عيد -  259

 30903   برقم    20191013:  تاريخ ، منفرده

   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصرى رمضان طلعت محمد ايمن -  260

57801 

   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصرى رمضان طلعت محمد ايمن -  261

57801 

   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكير احمد الرحمن عبد عاطف ابراهيم -  262

57801 

   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكير احمد الرحمن عبد عاطف ابراهيم -  263

57801 

   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  264

57801 

   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  265

57801 

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصرى رمضان طلعت محمد ايمن -  266

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصرى رمضان طلعت محمد نايم -  267

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكير احمد الرحمن عبد عاطف ابراهيم -  268

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكير احمد الرحمن عبد عاطف ابراهيم -  269

 57801   برقم    20191013:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  270

 57801   برقم    20191013: 

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  271

 57801   برقم    20191013: 

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصرى رمضان طلعت محمد ايمن -  272

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المصرى رمضان طلعت محمد ايمن -  273

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكير احمد الرحمن عبد عاطف اهيمابر -  274

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  بكير احمد الرحمن عبد عاطف ابراهيم -  275

 57801   برقم    20191013:  تاريخ

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  276

 57801   برقم    20191013: 

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  277

 57801   برقم    20191013: 

 39758   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  278

 39758   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  279

 39758   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  280

 39758   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  281

   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  282

39758 

   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  283

39758 

   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  284

39758 

   برقم    20191016:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  285

39758 

 حق وله ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  286

 باسم واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة

   برقم    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة

39758 

 حق وله ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  287

 باسم قتراضواال والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة

39758 

 حق وله ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  288

 باسم واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة

   برقم    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة

39758 

 حق وله ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان السيد عثمان محمد -  289

 باسم واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة

   برقم    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة

39758 

 ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  290

 واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة حق وله

    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة باسم

 39758   برقم

 ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  291

 واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة حق وله

    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة باسم

 39758   برقم

 ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  292

 واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة حق وله

    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة باسم

 39758   برقم

 ويوكله عنه ينوب من او منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العالوى السيد ماهر عادل احمد -  293

 واالقتراض والرهن والشراء البيع حق وله وسحب ايداع من البنكمية التعامالت بكافة البنوك مع والتعامل والتوقيع االدارة حق وله

    20191016:  تاريخ ، الخبرة شهادات اصدار حق وله منفردا الشركة عقد على التعديالت كافة ادخال فى الحق وله الشركة باسم

 39758   برقم

   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشاذلى محمد على رضا -  294

53652 

   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشاذلى محمد على رضا -  295

53652 

 53652   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على عوض على سيد -  296

 53652   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على عوض على سيد -  297

   برقم    20191017:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشاذلى محمد على رضا -  298

53652 

   برقم    20191017:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشاذلى محمد على رضا -  299

53652 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191017:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  على عوض على سيد -  300

53652 

   برقم    20191017:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  على عوض على سيد -  301

53652 

 27468   برقم    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز -  302
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 27468   برقم    20191020



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مرشدى الهادى عبد محمد اميره -  389

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرشدى الهادى عبد محمد اميره -  390

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و رمدي  بسيطة توصية  مرشدى الهادى عبد محمد اميره -  391

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز ماهر -  392

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  393

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  394

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز ماهر -  395

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  396

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد وازف ماهر -  397

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز ماهر -  398

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  399

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  400

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز ماهر -  401

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  402

 27468   برقم    20191020

:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز ماهر -  403

 27468   برقم    20191020

    20191020:  اريخت ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز -  404

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز -  405

 27468   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191020:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز -  406

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد محمد فواز -  407

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز -  408

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، انفراد دون مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد فواز -  409

 27468   برقم

 44422   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصيفي الغني عبد سعديه -  410

 44422   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصيفي الغني عبد سعديه -  411

   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد على العزيز عبد صالح مهند -  412

44422 

   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد على العزيز عبد صالح مهند -  413

44422 

   برقم    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصيفي الغني عبد سعديه -  414

44422 

   برقم    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصيفي الغني عبد سعديه -  415

44422 

    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد على العزيز عبد صالح مهند -  416

 44422   برقم

    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد على العزيز عبد صالح مهند -  417

 44422   برقم

    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليفه العظيم عبد السيد جمال احمد -  418

 43552   برقم

    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليفه العظيم عبد السيد جمال احمد -  419

 43552   برقم

    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليفه العظيم عبد السيد جمال احمد -  420

 43552   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و يرمد  بسيطة توصية  عيسي حسن عباس نعيمه -  421

43552 

   برقم    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي حسن عباس نعيمه -  422

43552 

   برقم    20191020:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي حسن عباس نعيمه -  423

43552 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليفه العظيم عبد السيد جمال احمد -  424

 43552   برقم

    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليفه العظيم عبد السيد جمال احمد -  425

 43552   برقم

    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليفه العظيم عبد السيد جمال احمد -  426

 43552   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي حسن عباس نعيمه -  427

43552 

   برقم    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي حسن عباس نعيمه -  428

43552 

   برقم    20191020:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيسي حسن عباس نعيمه -  429

43552 

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  العويلى على ابراهيم يحيى هانى -  430

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  العويلى على ابراهيم يحيى هانى -  431

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  القرموطى محمد على محمد -  432

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القرموطى محمد على محمد -  433

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  العويلى على ابراهيم يحيى هانى -  434

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  العويلى على ابراهيم يحيى هانى -  435

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  القرموطى مدمح على محمد -  436

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القرموطى محمد على محمد -  437

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، الغير توكيل

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جارلكو كارمالو -  438

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

 لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  الخبرة ذوى من  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليم صالح محموديسرى هيثم -  439

 36383   برقم    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث

 لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود هويدا -  440

 36383   برقم    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  الخبرة ذوى من  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود/  قبطان -  441

 36383   برقم    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث

    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جارلكو كارمالو -  442

 36383   برقم

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليم صالح محموديسرى هيثم -  443

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود هويدا -  444

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود/  قبطان -  445

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جارلكو كارمالو -  446

 36383   برقم

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليم صالح محموديسرى هيثم -  447

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود هويدا -  448

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

 ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود/  قبطان -  449

 36383   برقم    20191021:  تاريخ

 تاريخ ، سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جارلكو كارمالو -  450

 36383   برقم    20191021: 

 لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد منتدب وعضو  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليم صالح محموديسرى هيثم -  451

 36383   برقم    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث

 ثالث لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود هويدا -  452

 36383   برقم    20191021:  تاريخ ، سنوات

 لمدة االدارة مجلس تعيين تجديد منتدب وعضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم صالح يسرى محمود/  قبطان -  453

 36383   برقم    20191021:  تاريخ ، سنوات ثالث

:  تاريخ ، 2018/10/16 من اعتبارا للفرع مديرا تعيينه  فرع مدير  مساهمة شركة  النادى على محمد الرحمن عبد -  454

 20363   برقم    20191021

:  تاريخ ، 2018/10/16 من اعتبارا للفرع مديرا تعيينه  فرع مدير  ةمساهم شركة  النادى على محمد الرحمن عبد -  455

 20363   برقم    20191021

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  456

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  457

 12876   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  جاد عبدهللا جاد منير -  458

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  459

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  460

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  جاد عبدهللا جاد منير -  461

 12876   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  462

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  463

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  464

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  465

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  466

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  467

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  468

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  469

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  470

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  471

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  472

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  473

 12876   برقم    20191023

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  474

 12876   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  475

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع الدارها حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  جاد عبدهللا جاد منير -  476

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  477

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  478

 12876   برقم

    20191023:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  جاد عبدهللا جاد منير -  479

 12876   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  480

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  481

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  482

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  483

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  484

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  485

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  486

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  487

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جاد هللا عبد هللا ادج منير رامى -  488

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  489

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  490

 12876   برقم    20191023

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  491

 12876   برقم    20191023



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  492

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  493

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  جاد عبدهللا جاد منير -  494

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  495

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  جاد عبدهللا جاد منير -  496

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  جاد عبدهللا جاد منير -  497

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  498

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  499

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  500

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  501

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  502

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  خليل ميخائيل وهبه عواطف -  503

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  504

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  505

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  506

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  507

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  508

12876 

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جاد هللا عبد هللا جاد منير رامى -  509

12876 

 هارون طارق/السيد من بدال المالية الشئون عام ومدير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم محمد امين محمد حازم -  510

 31861   برقم    20191024:  تاريخ ، المصرى الجانب عن الوهاب عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عبد هارون طارق/السيد من بدال المالية الشئون عام ومدير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  منيكو دى سكوتو سيرجيو -  511

 31861   برقم    20191024:  تاريخ ، المصرى الجانب عن الوهاب

 ، االجنبى الجانب عن ديفيد كاير ماير/ السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم محمد امين محمد حازم -  512

 31861   برقم    20191024:  تاريخ

 تاريخ ، االجنبى الجانب عن ديفيد كاير ماير/ السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  منيكو دى سكوتو سيرجيو -  513

 31861   برقم    20191024: 

    20191027:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  محمد  طه    حامد -  514

 24375   برقم

    20191027:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  محمد  طه    حامد -  515

 24375   برقم

    20191027:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  طه   حامد    محمد -  516

 24375   برقم

    20191027:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  طه   حامد    محمد -  517

 24375   برقم

 والتوقيع االداره حق وله.متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  محمد  طه    حامد -  518

 للتوقيع القانونيه الصالحيات كافه وله البنوك بانواعهاوامام الشركات وامام الحكوميه المصالح كافه الشركهامام تمثيل حق له منفرد

 24375   برقم    20191027:  تاريخ ، الشركه باسم

 والتوقيع االداره حق وله.متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  محمد  طه    حامد -  519

 للتوقيع القانونيه الصالحيات كافه وله البنوك بانواعهاوامام الشركات وامام الحكوميه المصالح كافه الشركهامام تمثيل حق له منفرد

 24375   برقم    20191027:  تاريخ ، الشركه باسم

 االداره حق وله.متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  طه   حامد    محمد -  520

 القانونيه الصالحيات كافه وله البنوك بانواعهاوامام الشركات وامام الحكوميه المصالح كافه الشركهامام تمثيل حق له منفرد والتوقيع

 24375   برقم    20191027:  تاريخ ، الشركه باسم للتوقيع

 االداره حق وله.متضامن شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى  طه   حامد    محمد -  521

 القانونيه الصالحيات كافه وله البنوك بانواعهاوامام الشركات وامام الحكوميه المصالح كافه الشركهامام تمثيل حق له منفرد والتوقيع

 24375   برقم    20191027:  تاريخ ، الشركه باسم للتوقيع

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبي كامل رمزي بهاء -  522

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبي كامل رمزي بهاء -  523

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  ريكش و مدير  بسيطة توصية  عجايبي كامل رمزي بهاء -  524

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبي كامل رمزي بهاء -  525

 47741   برقم    20191027



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى سامى -  526

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى سامى -  527

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى سامى -  528

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى سامى -  529

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  ةبسيط توصية  عجايبى كامل رمزى هانى -  530

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى هانى -  531

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى هانى -  532

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى هانى -  533

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبي كامل رمزي بهاء -  534

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبي كامل رمزي بهاء -  535

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبي كامل رمزي بهاء -  536

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبي كامل رمزي بهاء -  537

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى ملكا رمزى سامى -  538

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى سامى -  539

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى سامى -  540

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى سامى -  541

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى هانى -  542

 47741   برقم    20191027



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى هانى -  543

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى نىها -  544

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى هانى -  545

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبي كامل رمزي بهاء -  546

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبي كامل رمزي بهاء -  547

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبي كامل رمزي بهاء -  548

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبي كامل رمزي بهاء -  549

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى سامى -  550

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى سامى -  551

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى سامى -  552

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى سامى -  553

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى هانى -  554

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى هانى -  555

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عجايبى كامل رمزى هانى -  556

 47741   برقم    20191027

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عجايبى كامل رمزى هانى -  557

 47741   برقم    20191027

    20191028:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  المرسي الرازق عبد علي محمد -  558

 10152   برقم

    20191028:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  المرسي الرازق عبد علي محمد -  559

 10152   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191028:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  المرسي الرازق عبد علي محمد -  560

 10152   برقم

    20191028:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  المرسي الرازق عبد علي محمد -  561

 10152   برقم

 جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة تمثيل فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  562

 ، بالشركة للعاملين الخبرة وشهادات المرتب مفردات خطابات على للتوقيع العربية مصر جمهورية داخل العقارى الشهر مكاتب

 29875   برقم    20191029:  تاريخ

 مكاتب جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة تمثيل فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  563

:  تاريخ ، بالشركة للعاملين الخبرة وشهادات المرتب مفردات خطابات على للتوقيع العربية مصر جمهورية داخل العقارى الشهر

 29875   برقم    20191029

 جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة تمثيل فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  اللطيف عبد السيد اللطيف عبد امير -  564

 ، بالشركة للعاملين الخبرة وشهادات المرتب مفردات خطابات على للتوقيع العربية مصر جمهورية داخل العقارى الشهر مكاتب

 29875   برقم    20191029:  تاريخ

 مكاتب جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة تمثيل فى تفويضه  مفوض  مساهمة شركة  ابراهيم محمد محمود مصطفى -  565

:  تاريخ ، بالشركة للعاملين الخبرة وشهادات المرتب مفردات خطابات على للتوقيع العربية مصر جمهورية داخل العقارى الشهر

 29875   برقم    20191029

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  566

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  567

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  568

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  569

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  570

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  571

22322 

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  572

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  573

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  574

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  575

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  576

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  577



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  578

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  579

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  580

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  581

22322 

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  582

 22322   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  583

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  584

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  585

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  586

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  587

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  588

22322 

   برقم    20191030:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  589

22322 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  590

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  591

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  592

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  593

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  594

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  595

 22322   برقم    20191030



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191030:  يختار ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  596

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  597

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  598

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  599

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  600

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  601

 22322   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  602

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  603

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  604

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  605

 22322   برقم    20191030

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  606

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  607

 22322   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  608

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  609

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  ريكش و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  610

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  611

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  612

 22322   برقم    20191030



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  613

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  614

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  615

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  616

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  617

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  618

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  619

 22322   برقم    20191030

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  620

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  621

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  622

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  623

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  624

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  625

 22322   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  626

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  627

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  628

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  629

 22322   برقم    20191030



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق -  630

 22322   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين توقيعوال االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق -  631

 22322   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم صالح رزق محمد -  632

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم صالح رزق محمد -  633

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  634

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  635

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  636

 22322   برقم    20191030

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم  ابراهيم يوسف منيره -  637

 22322   برقم    20191030

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  638

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.لشركةا اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  639

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  640

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  641

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى حقال لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  642

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  643

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  644

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  645

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  646

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  647

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  648

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  649

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  650

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  651

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  652

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او جتمعينم والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  653

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  654

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  655

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  656

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  كشري و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  657

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  658

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  659

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  660

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  661

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  662

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  663

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة صيةتو  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  664

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار عبده فهيم فؤاد محمد -  665

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  666

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  667

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  جزارال فهيم محمد رانيا -  668

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

 فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجزار فهيم محمد رانيا -  669

 والتنازل البيع حق لهما كما الشركه اصول من اصل اى فى التصرف الحق لهما كما.الشركة اصول من اصل اى فى التصرف

 امام وتمثيلى الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى صالحيتها بعض او كل فى الغير وتوكيل للغير او للنفس

 الدعاوى جميعه عن التصالح والتنازل ومنقول ثابت هو ما وكل واالراضى والسيارات العقارات وفال والمعامالت البنوك كافه

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بالشركه الخاصه القضائيه

    20191031:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاش احمد حسن كريمه -  670

 32494   برقم

    20191031:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  القشاش احمد حسن كريمه -  671
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 32494   برقم
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 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو
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    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  19

 32501   برقم

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  20

 32501   برقم    20191003

   برقم    20191003:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  21

32501 

    20191003:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  22

 32501   برقم

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  23

 32501   برقم    20191003

   برقم    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  الربيعى احمد  ابوبكر شركه -  24

34663 

   برقم    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاؤه ابوبكرالربيعى احمد -  25

34663 

    20191010:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته رمضان احمد الرحمن عبد حلمي -  26

 44665   برقم

   برقم    20191010:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الزهيرى احمدحسن جمال -  27

44665 

    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائه بكير الرحمن عبد محمد شريف -  28

 57801   برقم

    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها البغدادى ابراهيم محمد محمد داليا -  29

 57801   برقم

   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها زغلول عبده عزت وفاء -  30

30903 

   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قطب حسين بيومى عيد -  31

30903 

 30903   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته بيومى عيد -  32

   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاهم اسبورت غراب شركه -  33

31899 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكهما و العالوي ماهر عادل و العالوي ماهر اكرم -  34

 39758   برقم    20191016

    20191016:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكاه العالوى السيد ماهر عادل احمد -  35

 39758   برقم

   برقم    20191016:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه العالوى السيد ماهر عادل -  36

39758 

   برقم    20191016:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عثمان السيد عثمان محمد -  37

39758 

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه المجيد عبد حسن محمود اشرف -  38

22830 

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  المجيد عبد حسن فاروق و محمود -  39

22830 

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  هاوالد و المجيد عبد حسن محمود -  40

22830 

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه العظيم عبد السيد جمال احمد -  41

43552 

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيها عيسى حسن عباس نعيمه -  42

43552 

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكها و عيسي حسن عباس نعيمه -  43

43552 

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  44

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها المداح السيد الدسوقى فاطمه شركه -  45

 27468   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  46

27468 

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد محمد فواز شركه -  47

27468 

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  48

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها المداح السيد الدسوقى هفاطم شركه -  49

 27468   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  50

27468 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد محمد فواز شركه -  51

27468 

    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  52

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها المداح السيد الدسوقى فاطمه شركه -  53

 27468   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  54

27468 

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه احمد محمد فواز شركه -  55

27468 

    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  56

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها المداح السيد الدسوقى فاطمه شركه -  57

 27468   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  58

27468 

   برقم    20191020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه احمد محمد فواز شركه -  59

27468 

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  60

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها المداح السيد الدسوقى فاطمه شركه -  61

 27468   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  62

27468 

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد محمد فواز شركه -  63

27468 

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد فواز ماهر وشريكه احمد محمد فواز -  64

 27468   برقم

    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها المداح السيد الدسوقى فاطمه شركه -  65

 27468   برقم

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها المداح السيد الدشوى فاطمه -  66

27468 

   برقم    20191020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد محمد فواز شركه -  67

27468 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  القرموطى محمد -  68

 24206   برقم    20191021:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  القرموطى محمد -  69

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  زيد ابو احمد محمد حسن وشريكه زيد ابو ابراهيم احمد محمد محمد -  70

 38992   برقم    20191022:  تاريخ

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  زيد ابو احمد محمد حسن شريكه و زيد ابو احمد دمحم محمد -  71

 38992   برقم    20191022

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جاد عبدهللا جاد -  72

    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  73

 12876   برقم

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جاد عبدهللا جاد -  74

    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  75

 12876   برقم

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جاد عبدهللا جاد -  76

    20191023:  تاريخ ، بسيطة صيةتو عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  77

 12876   برقم

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جاد عبدهللا جاد -  78

    20191023:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  79

 12876   برقم

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جاد عبدهللا جاد -  80

    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  81

 12876   برقم

 12876   برقم    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جاد عبدهللا جاد -  82

    20191023:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   عبدهللا جاد خلفاء)  وشركاه عبدهللا جاد منير -  83

 12876   برقم

    20191027:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته عجايبي كامل رمزي بهاء شركه -  84

 47741   برقم

   برقم    20191027:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عجايبى كامل رمزى بهاء شركة -  85

47741 

    20191027:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة وصيةت  وشريكته عجايبي كامل رمزي بهاء شركه -  86

 47741   برقم

    20191027:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عجايبى كامل رمزى بهاء شركة -  87

 47741   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  زيد ابو احمد محمد حسن وشريكه زيد ابو ابراهيم احمد محمد محمد -  88

 38992   برقم    20191028:  تاريخ

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  زيد ابو احمد محمد حسن شريكه و زيد ابو احمد محمد محمد -  89

 38992   برقم    20191028

   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الجزار فهيم فؤاد محمد فهيم -  90

20936 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الجزار فهيم فؤاد محمد/ليصبح التجارى االسم تعديل -  91

 20936   برقم    20191030

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسبورت الجزار شركة -  92

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها الطباخ يوسف ناهد -  93

   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الجزار فهيم محمد شركة -  94

20936 

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسبور الجزار شركة -  95

   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الجزار فؤاد محمد فهيم -  96

20936 

 20936   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسبور الجزار شركة -  97

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ ، حجز توقيع  وشريكه المر على مجدى1  المستحقة والرسوم الضرائب سداد لعدم الجمارك مصلحة لصالح حجز توقيع -  1

 22468   برقم    20191003: 

 تاريخ ، حجز توقيع  وشريكه هللا عبد خضرى1  المستحقة والرسوم الضرائب سداد لعدم الجمارك مصلحة لصالح حجز توقيع -  2

 24110   برقم    20191003: 

:  تاريخ ، التصرف منع  وشريكتها عزام جومانه1  دمياط جمارك من الحظر بفك بخطاب اال السجل صاحبة مع التعامل وقف -  3

 48181   برقم    20191010

 شركاه و  العربانى  ابراهيم  محمود  محمد  شركه189  2012 لسنة 189 رقم بالجنحة صادر جنائى امر جمارك حجز -  4

 32445   برقم    20191030:  تاريخ ، حجز توقيع  االستيراد و للتجاره

:  تاريخ ، حجز توقيع  وشركائها الخياط مصطفى احمد.ا189  2012 لسنة 189 رقم بالجنحة صادر جنائى امر جمارك حجز -  5

 32445   برقم    20191030

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 42752   برقم    20191001:  تاريخ ، 5693  2023/5/23 حتى سارى 2018/5/24-ج  والتصدير لالستيراد االقرع -  1

   برقم    20191001:  تاريخ ، 5691  2023/4/12 حتى سارى 2018/4/13-ج  الجنجاوى احمد سعيد اسماعيل احمد -  2
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36654 

   برقم    20191008:  تاريخ ، 5750  2024/10/3 حتى سارى 2019/10/4-ج  الشرنوبى السيد اسماعيل السيد محمد -  34
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 36140   برقم    20191030:  تاريخ ، 5977  2024/4/27 حتى سارى 2019/4/28-ج  والتصدير لالستيراد القماش -  119

 53049   برقم    20191030:  تاريخ ، 5976  2023/3/12 حتى سارى 2018/3/13-ج  الدهشان فهمى هللا عبد نهاد -  120

 34990   برقم    20191030:  تاريخ ، 5980  2018/4/18-ج  سليمان  نادر  حسن  اسامه -  121

 30789   برقم    20191031:  تاريخ ، 5984  2024/10/24 حتى سارى 2019/10/25-ج  رحيم على حسن السيد -  122

 49134   برقم    20191031:  تاريخ ، 5985  2017/9/8-ج  عمر ابو محمد محمد ليلى -  123

 35455   برقم    20191031:  تاريخ ، 5987  2008/9/17-ج  عوف المعاطى ابو السيد ابراهيم -  124

 35455   برقم    20191031:  تاريخ ، 5988  2013/9/16-ج  عوف المعاطى ابو السيد ابراهيم -  125

 35455   برقم    20191031:  تاريخ ، 5989  2018/9/15-ج  عوف المعاطى ابو السيد ابراهيم -  126

 20514   برقم    20191031:  تاريخ ، 5991  2024/10/3 حتى سارى 2019/10/4-ج  احمد رضوان السيد -  127

 26559   برقم    20191031:  تاريخ ، 5983  2024/9/30 حتى سارى 2019/10/1-ج  العدوى السيد مرسى على -  128
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   برقم    20191001:  تاريخ ، 5683  2022/10/3 حتى سارى 2017/10/4-ج  وشريكه سالمه خليل العظيم عبد عاطف -  1

47765 

   برقم    20191001:  تاريخ ، 5683  2022/10/3 حتى سارى 2017/10/4-ج  وشركاه سالمه خليل العظيم عبد عاطف -  2

47765 

   برقم    20191001:  تاريخ ، 5683  2022/10/3 حتى سارى 2017/10/4-ج  وشريكته يوسف عارف حسن ريمك -  3

47765 

   برقم    20191001:  تاريخ ، 5698  2024/7/29 حتى سارى 2019/7/30-ج  شريكه و   العربى  صالح  حسن  حسن -  4

30545 

   برقم    20191001:  تاريخ ، 5698  2024/7/29 حتى سارى 2019/7/30-ج  شركاه و   العربى  صالح  حسن  حسن -  5
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 ، 5682  2021/9/1 حتى سارى 2016/9/2-ج  دحروج  المطلب عبد  خلفاء)     شركاه  و   دحروج المطلب عبد  اشرف -  6

 24846   برقم    20191001:  تاريخ

 29171   برقم    20191002:  تاريخ ، 5704  2013/3/23-ج  لالستيراد خطاب وهشام محمود شركه -  7

 29171   برقم    20191002:  تاريخ ، 5704  2013/3/23-ج  وشريكهما خطاب وهشام محمود شركه -  8

   برقم    20191002:  تاريخ ، 5705  2023/3/21 حتى سارى 2018/3/22-ج  لالستيراد خطاب وهشام محمود شركه -  9

29171 

   برقم    20191002:  تاريخ ، 5705  2023/3/21 حتى سارى 2018/3/22-ج  وشريكهما خطاب وهشام محمود شركه -  10

29171 

   برقم    20191002:  تاريخ ، 5719  2024/8/4 حتى سارى 2019/8/5-ج  واوالده رضوان السيد السيد جمال -  11

47888 

   برقم    20191002:  تاريخ ، 5719  2024/8/4 حتى سارى 2019/8/5-ج  واوالده رضوان السيد السيد جمال -  12

47888 

    20191002:  تاريخ ، 5715  2020/12/10 حتى سارى 2015/12/11-ج  وشريكه بدران احمد محمد حسن شركه -  13

 15965   برقم

    20191002:  تاريخ ، 5715  2020/12/10 حتى سارى 2015/12/11-ج  وشريكه ابراهيم وصابر محمود رفعت مخبز -  14

 15965   برقم

    20191002:  تاريخ ، 5715  2020/12/10 حتى سارى 2015/12/11-ج  وشريكه بدران احمد محمد حسن شركه -  15

 15965   برقم

    20191002:  تاريخ ، 5715  2020/12/10 حتى سارى 2015/12/11-ج  وشريكه ابراهيم وصابر محمود رفعت مخبز -  16

 15965   برقم

 ، 5727  2024/10/4 حتى سارى 2019/10/5-ج  العز ابو نعمان السيد خلفاء/   وشركاه العز ابو نعمان السيد السيد -  17

 43398   برقم    20191003:  تاريخ

   برقم    20191003:  تاريخ ، 5739  2024/6/2 حتى سارى 2019/6/3-ج  وشركاها صادق ابراهيم على ابراهيم مهدية -  18

57519 

   برقم    20191003:  تاريخ ، 5739  2024/6/2 حتى سارى 2019/6/3-ج  وشركائه الديب السيد مختار على محمد -  19

57519 

   برقم    20191003:  تاريخ ، 5728  2024/7/20 حتى سارى 2019/7/21-ج  وشريكها عبدالمالك عبدالمسيح سناء -  20

26599 

    20191003:  تاريخ ، 5728  2024/7/20 حتى سارى 2019/7/21-ج  وشركائها المالك عبد عبدالمسيح سناء شركه -  21

 26599   برقم

   برقم    20191003:  تاريخ ، 5728  2024/7/20 حتى سارى 2019/7/21-ج  وشريكته فرج بانوب فؤاد شاكر شركه -  22

26599 

 26599   برقم    20191003:  تاريخ ، 5728  2024/7/20 حتى سارى 2019/7/21-ج  وشريكة فؤاد شاكر -  23
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   برقم    20191003:  تاريخ ، 5726  2024/5/5 حتى سارى 2019/5/6-ج  وشركاه  العدوى حسين على حسين -  24

36184 

:  تاريخ ، 5726  2024/5/5 حتى سارى 2019/5/6-ج  وشركاها يونس محمد هدي - الخشبيه للمنتجات االيمان -  25

 36184   برقم    20191003

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5744  2011/1/28-ج  وشركائهم العجيمى وفريزه ومحمد مسعد -  26

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5744  2011/1/28-ج  وشريكها روبحه احتكام -  27

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5744  2011/1/28-ج  شركاهم و العجيمي حسن و مسعد -  28

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5744  2011/1/28-ج  وشركائهم العجيمى وفريزه ومحمد مسعد -  29

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5744  2011/1/28-ج  وشريكها روبحه احتكام -  30

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5744  2011/1/28-ج  شركاهم و العجيمي حسن و مسعد -  31

    20191008:  تاريخ ، 5745  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  وشركائهم العجيمى وفريزه ومحمد مسعد -  32

 17919   برقم

 17919   مبرق    20191008:  تاريخ ، 5745  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  وشريكها روبحه احتكام -  33

   برقم    20191008:  تاريخ ، 5745  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  شركاهم و العجيمي حسن و مسعد -  34

17919 

    20191008:  تاريخ ، 5745  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  وشركائهم العجيمى وفريزه ومحمد مسعد -  35

 17919   برقم

 17919   برقم    20191008:  تاريخ ، 5745  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  وشريكها روبحه احتكام -  36

   برقم    20191008:  تاريخ ، 5745  2021/1/26 حتى سارى 2016/1/27-ج  شركاهم و العجيمي حسن و مسعد -  37

17919 

 30233   برقم    20191009:  اريخت ، 5767  2024/3/6 حتى سارى 2019/3/7-ج  التجاريه  العزازى شركه -  38

 16726   برقم    20191009:  تاريخ ، 5763  2011/8/7-ج  شركاه و قوره  ابراهيم محمد -  39

 16726   برقم    20191009:  تاريخ ، 5763  2011/8/7-ج  شريكه و قوره ابراهيم محمد -  40

 16726   برقم    20191009:  تاريخ ، 5764  2021/8/5 حتى سارى 2016/8/6-ج  شركاه و قوره  ابراهيم محمد -  41

 16726   برقم    20191009:  تاريخ ، 5764  2021/8/5 حتى سارى 2016/8/6-ج  شريكه و قوره ابراهيم محمد -  42

:  تاريخ ، 5766  2022/3/30 حتى سارى 2017/3/31-ج  المصوغات  لتجاره المنعم عبد محمد  اوالد  شركه -  43

 33722   برقم    20191009

 حتى سارى 2019/10/28-ج  وشريكهما جبر حسن حسن الدين حسام ومحمد جبر حسن حسن الدين حسام مى -  44

 57648   برقم    20191009:  تاريخ ، 5779  2024/10/27

    20191009:  تاريخ ، 5779  2024/10/27 حتى سارى 2019/10/28-ج  وشركاه حجازى الدين كمال محمد خالد -  45

 57648   برقم
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    20191009:  تاريخ ، 5762  2021/10/16 حتى سارى 2016/10/17-ج  وشركاه   الجعبرى  كامل محمود  شركه -  46

 33056   برقم

    20191009:  تاريخ ، 5762  2021/10/16 حتى سارى 2016/10/17-ج  وشركاه العزيز عبد  عبده  السيد  شركه -  47

 33056   برقم

    20191009:  تاريخ ، 5762  2021/10/16 حتى سارى 2016/10/17-ج  وشريكته حسان العزيز عبد عبده السيد -  48

 33056   برقم

    20191009:  تاريخ ، 5762  2021/10/16 حتى سارى 2016/10/17-ج  وشركاه   الجعبرى  كامل محمود  شركه -  49

 33056   برقم

    20191009:  تاريخ ، 5762  2021/10/16 حتى سارى 2016/10/17-ج  وشركاه العزيز عبد  عبده  السيد  شركه -  50

 33056   برقم

    20191009:  تاريخ ، 5762  2021/10/16 حتى سارى 2016/10/17-ج  وشريكته حسان العزيز عبد عبده السيد -  51

 33056   برقم

 34905   برقم    20191009:  تاريخ ، 5774  2013/3/20-ج  وشركاها العلمي السيد مصطفي مديحه -  52

 34905   برقم    20191009:  تاريخ ، 5774  2013/3/20-ج  وشركاؤه ريحان محمد محمد -  53

 34905   برقم    20191009:  تاريخ ، 5780  2018/3/19-ج  وشركاها العلمي السيد مصطفي مديحه -  54

 34905   برقم    20191009:  تاريخ ، 5780  2018/3/19-ج  ركاؤهوش ريحان محمد محمد -  55

 42779   برقم    20191009:  تاريخ ، 5778  2024/5/29 حتى سارى 2019/5/30-ج  وشركاه الحديدي محمد السيد -  56

   برقم    20191009:  تاريخ ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  وشريكته المرحومى السيد امين -  57

28162 

:  تاريخ ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى حسن السيد وامين المرحومى السيد حسن -  58

 28162   برقم    20191009

 ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى  السيد   وحسن المرحومى طه حسن  السيد شركه -  59

 28162   برقم    20191009:  تاريخ

 ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى   حسن السيد   وامين    المرحومى حسن   السيد حسن -  60

 28162   برقم    20191009:  تاريخ

   برقم    20191009:  تاريخ ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  وشريكته المرحومى السيد امين -  61

28162 

:  تاريخ ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى حسن السيد وامين المرحومى السيد حسن -  62

 28162   برقم    20191009

 ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى  السيد   وحسن المرحومى طه حسن  السيد شركه -  63

 28162   برقم    20191009:  ختاري

 ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى   حسن السيد   وامين    المرحومى حسن   السيد حسن -  64

 28162   برقم    20191009:  تاريخ
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   برقم    20191009:  تاريخ ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  وشريكته المرحومى السيد امين -  65

28162 

:  تاريخ ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى حسن السيد وامين المرحومى السيد حسن -  66

 28162   برقم    20191009

 ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى  السيد   وحسن المرحومى طه حسن  السيد شركه -  67

 28162   برقم    20191009:  ختاري

 ، 5773  2021/12/24 حتى سارى 2016/12/25-ج  المرحومى   حسن السيد   وامين    المرحومى حسن   السيد حسن -  68

 28162   برقم    20191009:  تاريخ

    20191010:  تاريخ ، 5792  2024/9/8 حتى سارى 2019/9/9-ج  بالسيارات البضائع لنقل االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  69

 36558   برقم

   برقم    20191010:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج  وشريكه درغام امين يحيى احمد محمد -  70

23670 

:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج(  وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  71

 23670   برقم    20191010

 23670   برقم    20191010:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج  درغام  يحى اوالد  شركه -  72

   برقم    20191010:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج  وشريكه درغام امين يحيى احمد محمد -  73

23670 

:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج(  وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  74

 23670   برقم    20191010

 23670   برقم    20191010:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج  درغام  يحى اوالد  شركه -  75

   برقم    20191010:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج  شريكهو درغام امين يحيى احمد محمد -  76

23670 

:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج(  وشركائه درغام يحيي احمد) درغام يحيي اوالد شركه -  77

 23670   برقم    20191010

 23670   برقم    20191010:  تاريخ ، 5790  2024/10/7 حتى سارى 2019/10/8-ج  درغام  يحى اوالد  شركه -  78

 25456   برقم    20191013:  تاريخ ، 5802  2022/10/1 حتى سارى 2017/10/2-ج  للمقاوالت المصطفى  شركه -  79

 25456   برقم    20191013:  تاريخ ، 5802  2022/10/1 حتى سارى 2017/10/2-ج  للمقاوالت المصطفى  شركه -  80

   برقم    20191013:  تاريخ ، 5798  2024/10/8 حتى سارى 2019/10/9-ج  وشركاها الملك عبد زخاري بشري -  81

26577 

   برقم    20191013:  تاريخ ، 5798  2024/10/8 حتى سارى 2019/10/9-ج  وشركاها الملك عبد زخاري بشري -  82

26577 

 30593   برقم    20191015:  تاريخ ، 5814  2024/8/18 حتى سارى2019/8/19-ج  وشريكته الجازوى محمد -  83
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   برقم    20191015:  تاريخ ، 5814  2024/8/18 حتى سارى2019/8/19-ج  السمان واحمد  الجازوى محمد  شركه -  84
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 30593   برقم    20191015:  تاريخ ، 5814  2024/8/18 حتى سارى2019/8/19-ج  وشركاه   الجازوى محمد -  85

 30593   برقم    20191015:  تاريخ ، 5814  2024/8/18 حتى سارى2019/8/19-ج  وشريكته الجازوى محمد -  86

   برقم    20191015:  تاريخ ، 5814  2024/8/18 حتى سارى2019/8/19-ج  السمان واحمد  الجازوى محمد  شركه -  87
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 30593   برقم    20191015:  تاريخ ، 5814  2024/8/18 حتى سارى2019/8/19-ج  وشركاه   الجازوى محمد -  88

:  تاريخ ، 5808  2021/11/27 حتى سارى 2016/11/28-ج  وشركاه سمره ابو مصطفي احمد محمد العربي -  89

 47435   برقم    20191015

   برقم    20191016:  تاريخ ، 5836  2024/7/25 حتى سارى 2019/7/26-ج  وشريكه النبى عبد طه محمد شركة -  90

20433 

   برقم    20191016:  تاريخ ، 5836  2024/7/25 حتى سارى 2019/7/26-ج  وشريكه النبى عبد الهامى شركة -  91

20433 

   برقم    20191016:  تاريخ ، 5836  2024/7/25 حتى سارى 2019/7/26-ج  وشركاه النبى عبد طه محمد شركة -  92
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   برقم    20191016:  تاريخ ، 5836  2024/7/25 حتى سارى 2019/7/26-ج  وشركاه النبى عبد طه محمد الهامى -  93
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