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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستيراد عن 59120 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر ابراهيم يحيى محمود -  1

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

 الزهور وحدة 5000 مساكن 136 عمارة 10 بشقة حجرة:  بجهة ، ( والورادات الصادرات على

 االستيراد عن 59116 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زنيزن محمد الحسينى حنان -  2

 رقم عقار 8 رقم بالشقه 1 حجره:  بجهة ، 36 مجموعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 رباح بن بالل مساكن أ 28

 االستيراد عن 59117 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى المنعم عبد محمد -  3

 أ 45 عقار 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، 36 مجكوعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 طالب ابى بن على مساكن

 عن 59114 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد خالد خالد نجاتى احمد -  4

 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، 36 مجموعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الزهور تعاونيات 4 مدخل القادسيه عماره

 عن 59132 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت ابراهيم الكومى فتحى شيماء -  5

 الدور 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، 36 مجموعه 6 والفقره 19 االده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الجولف ارض المزين فوزى برج  الثالث

 59130 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه احمد العزيز عبد الاله عبد رفعت -  6

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

 الحرية مساكن 101 عمارة الثالث الدور 13 بشقة 1 حجرة:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 تجارة عن 59123 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزاحى محمد محمود هويدا -  7

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

 العزب ارض والسعودية الصباح شارع 5 عقار 8 محل:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 توريدات عن 59115 برقم 20191106 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى الرحمن عبد احمد محمد -  8

 التطبقيين مساكن و مدخل 1 رقم عقار  االول الدور  104  رقم بالشقه حجره:  بجهة ، االسماك

 فى االستيراد عن 59122 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز يوسف سعد اجالل -  9

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

 100 وشارع االمين مساكن 2 عمارة الثالث الدور 27 بشقة حجرة:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على

 عن 59118 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواس احمد يوسف يوسف محمد -  10

 الخريجين شباب مساكن 92 عقار 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، عقارى تسويق مكتب

 عن 59124 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبرى محمد صالح العربى -  11

 عماره 14 رقم شقه:  بجهة ، 36 المجموعه من 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الحريه مساكن 50 رقم

 االستيراد عن 59119 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد محمود عماد -  12

 أ/26 عقار االول الدور 1 شقه:  بجهة ، 36 المجموعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك والمنظمه والقرارت القوانين حدود فى

 الزهور حرفيين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 59131 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت ابراهيم الكومى فتحى دعاء -  13

 ب 135 عقار بالشقه حجره:  بجهة ، 36 فقره 6 والماده 19 الفقره عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 العزيز عبد بن عمر مساكن

 المصرى االحذية تجارة عن 37983 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطويل احذية -  14

 وعبادى مختار الغازى شارع الجزيرة برج 10 رقم بالعقار بمحل اخر رئيسى محل افتتح:  بجهة ،

 المصرى االحذية تجارة عن 37983 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطويل احذية -  15

 النشار ورثه ملك  وعبادى مختار الغازى شارع 62:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وجمع والمشروبات الغذائيه المواد وتوريد والبيئيه والبتروليه المالحيه الخدمات  ،  شركة   وشركائه العز ابو ابراهيم محمد -  1

 اماكن الى المالحيه والسفن والحفارات البتروليه والمنصات والموانى البر فى خطره والغير الخطره والسائله الصلبه المخلفات ونقل

 السيارات انواع جميع وتاجير وتوريد واالسكراب الخرده اللوطات وبيع وشراء خطره الغير المخلفات تدوير واعاده االمان التخلص

 واالدوات العداد وتوريد والبويات الحدايد وتوريد المعدات وتاجير وتوريد والبطاريات االطارات وتوريد وكماليتها غيارها وقطع

 المالحيه الخدمات عن ، 59125 برقم 20191121 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   وادوات كهربائيه ولوازم

 البر فى خطره والغير الخطره والسائله الصلبه المخلفات ونقل وجمع والمشروبات الغذائيه المواد وتوريد والبيئيه والبتروليه

 وشراء خطره الغير المخلفات تدوير واعاده االمان التخلص اماكن ىال المالحيه والسفن والحفارات البتروليه والمنصات والموانى

 والبطاريات االطارات وتوريد وكماليتها غيارها وقطع السيارات انواع جميع وتاجير وتوريد واالسكراب الخرده اللوطات وبيع

 الثانى الدور 3 شقه:  بجهة ، وادوات كهربائيه ولوازم واالدوات العداد وتوريد والبويات الحدايد وتوريد المعدات وتاجير وتوريد

 ابراهيم وحافظ ممفيس شارع وتنظيم مدن 15و عوايد 13 رقم عقار علوى

 وجمع والمشروبات الغذائيه المواد وتوريد والبيئيه والبتروليه المالحيه الخدمات  ،  شركة   وشركائه العز ابو ابراهيم محمد -  2

 اماكن الى المالحيه والسفن والحفارات البتروليه والمنصات والموانى البر فى خطره والغير الخطره والسائله الصلبه المخلفات ونقل

 السيارات انواع جميع وتاجير وتوريد واالسكراب الخرده اللوطات وبيع وشراء خطره الغير المخلفات تدوير واعاده االمان التخلص

 واالدوات العداد وتوريد والبويات الحدايد وتوريد المعدات وتاجير وتوريد والبطاريات االطارات وتوريد وكماليتها غيارها وقطع

 والبتروليه المالحيه الخدمات عن ، 59125 برقم 20191121 فى ،قيدت 80000.000   مالها ،رأس   وادوات كهربائيه ولوازم

 والموانى البر فى خطره والغير الخطره والسائله بهالصل المخلفات ونقل وجمع والمشروبات الغذائيه المواد وتوريد والبيئيه

 وبيع وشراء خطره الغير المخلفات تدوير واعاده االمان التخلص اماكن الى المالحيه والسفن والحفارات البتروليه والمنصات

 وتوريد والبطاريات االطارات وتوريد وكماليتها غيارها وقطع السيارات انواع جميع وتاجير وتوريد واالسكراب الخرده اللوطات

 علوى الثانى الدور 3 شقه:  بجهة ، وادوات كهربائيه ولوازم واالدوات العداد وتوريد والبويات الحدايد وتوريد المعدات وتاجير

 ابراهيم وحافظ ممفيس شارع وتنظيم مدن 15و عوايد 13 رقم عقار

 مواد وتوريد انواعها بجميع المياه وتوريد النظافه  ،  شركة   وشركائه العز ابو ابراهيم محمد -  3

   مالها ،رأس  والمعدنى الخشبى والمنزلى المكتبى االثاث وتوريد(التسليح حديد_اسمنت_طوب_سن_زلط_رمل)البناء

 مواد وتوريد انواعها بجميع المياه وتوريد النظافه عن ، 59125 برقم 20191121 فى ،قيدت 250000.000

 الدور 3 شقه:  بجهة ، والمعدنى الخشبى والمنزلى المكتبى االثاث وتوريد(التسليح حديد_اسمنت_طوب_سن_زلط_رمل)البناء

 ابراهيم وحافظ ممفيس شارع وتنظيم مدن 15و عوايد 13 رقم عقار علوى الثانى

 مواد وتوريد انواعها بجميع المياه وتوريد النظافه  ،  شركة   وشركائه العز ابو ابراهيم محمد -  4

   مالها ،رأس  والمعدنى الخشبى والمنزلى المكتبى االثاث وتوريد(التسليح حديد_اسمنت_طوب_سن_زلط_رمل)لبناءا

 مواد وتوريد انواعها بجميع المياه وتوريد النظافه عن ، 59125 برقم 20191121 فى ،قيدت 80000.000

 الدور 3 شقه:  بجهة ، والمعدنى الخشبى والمنزلى المكتبى االثاث وتوريد(التسليح حديد_اسمنت_طوب_سن_زلط_رمل)البناء

 ابراهيم وحافظ ممفيس شارع وتنظيم مدن 15و عوايد 13 رقم عقار علوى الثانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتصنيع والمطهرات الغذائية والمكمالت التجميل مستحضرات وتوزيع توريد  ،  شركة   وشركاه يعقوب سعد فريد الفى -  5

 التجميل مستحضرات وتوزيع توريد عن ، 59129 برقم 20191126 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  الغير لدى الدوائى

 232 مربع بورفؤاد تقسيم أ مدخل االرضى الدور 1 شقة:  بجهة ، الغير لدى الدوائى والتصنيع والمطهرات الغذائية والمكمالت

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاه يوسف الحليم عبد الحليم عبد محمد كريم -  6

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

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد عن ، 59131 برقم 20191127 فى ،قيدت 2000000.000

 9 شقة 1 حجرة:  بجهة ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 واالمين الزاوية شارع علوى الرابع الدور 146 عقار

 عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاه الكرداوى مصطفى محمد محمود محمود -  7

 حدود فى االستيراد عن ، 59127 برقم 20191125 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  36 مجموعه 6 والفقره 19 الماده

 بنك مساكن 57 عقار 2 بالشقه حجره:  بجهة ، 36 مجموعه 6 والفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين

 االسكان

 اعالمى وتدريب وانتاج وتسويق استشارات واعالنيه وسينمائيه وفنيه اعالميه خدمات  ،  شركة   وشركاه عثمان محمد -  8

   مالها ،رأس(  2018 لسنه 5479/5355 اعالنيه موافقه)واعالن ودعايه وتسويق وسينمائي فنى وانتاج وتسويق استشارات

 وانتاج وتسويق استشارات واعالنيه وسينمائيه وفنيه اعالميه خدمات عن ، 59121 برقم 20191117 فى ،قيدت 100000.000

 ،( 2018 لسنه 5479/5355 اعالنيه موافقه)واعالن ودعايه وتسويق وسينمائي فنى وانتاج وتسويق استشارات اعالمى وتدريب

 الجيار الشهيد شارع 57 ع االول الدور 1 شقه:  بجهة

 القوانين حدود فى واالستيراد العقارى واالستثمار االلومنيوم واعمال مقاوالت  ،  شركة   وشركاه القبرصلى محمد على محمد -  9

 برقم 20191125 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  36 المجموعه 6 وفقره 19 الماده عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات

 عدا فيما لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد العقارى واالستثمار االلومنيوم واعمال مقاوالت عن ، 59128

 بورتكس شمال الخفيفه الصناعات منطقه أ 17 رقم قطعه:  بجهة ، 36 المجموعه 6 وفقره 19 الماده

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   57458:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف على محمد نعمت   - 1

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   56350:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد جمعه الحميد عبد   - 2

 لوفاته التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   57608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغصناوى احمد مصطفى امل   - 3

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   20730:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمود احمد احمد   - 4

 لوفاته التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   58948:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ناجى عبده السيد شريف   - 5

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   31711:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ارمانيوس باسيلوس فهمى وائل   - 6

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   58768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدويهى الرحمن عبد يوسف منى   - 7

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   53122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش الحميد عبد محمد رانيا   - 8

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   41756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فارس احمد محمد نهي   - 9

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 تم   20191120 تاريخ وفى ،   43966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سمره ابو الوهاب عبد محمد محمد مصطفي   - 10

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   33111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريان  محمود    بخيت على العظيم عبد   - 11

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   20178:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفيومى   عبده    السيد   - 12

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   49125:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمنعم محمداحمد احمد   - 13

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   46137:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المالح احمد احمد رشا   - 14

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   45706:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم العزيز عبد امين ابراهيم   - 15

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   26255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعود ابو  شاكر محمد    عزت   - 16

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   50446:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزام محمد احمد فاطمة   - 17

 لوفاتها التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   36235:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد مصطفى عبدالرحمن   - 18

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  42092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البواب محمد يوسف جمال -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  17985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دحروج حسن محمد يوسف -  2

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  59118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حواس احمد يوسف يوسف محمد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  22188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته عبدالحميد شحاته محسن -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  46378 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محفوظ محمود محمد -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  35970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين نجيب محمد محمد -  6

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  21997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد ابراهيم فريد -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  48085 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجبرونى طه السيد محمد -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح لمالا رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 20561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الدين حسام -  1

 ودمياط زغلول صفية شارع الحديد البيت برج الخامس الدور 17 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 27443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد جميل عادل -  2

 االسكان بنك مساكن 26 عمارة 30 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 47293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يونس الحميد عبد مجدي -  3

 والوكيل غزالى الهادى عبد شارع مريم برج العاشر الدور 30 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 22437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل يوسف هالل -  4

 والنيل توفيق ابراهيم شارع 108 عقار 3 محل الى العنوان عدل

 افتتح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 37983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل احذيه -  5

 وعبادى مختار الغازى شارع الجزيرة برج 10 رقم بالعقار بمحل المصرى االحذية تجارة بنشاط اخر رئيسى محل

 افتتح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 37983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل احذية -  6

 وعبادى مختار الغازى شارع الجزيرة برج 10 رقم بالعقار بمحل اخر رئيسى محل

 62 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 37983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يلالطو احذية -  7

 النشار ورثه ملك  وعبادى مختار الغازى شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 59114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد خالد خالد نجاتى احمد -  8

 الزهور تعاونيات 4 مدخل القادسيه عماره 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 59115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى الرحمن عبد احمد محمد -  9

  التطبقيين مساكن و مدخل 1 رقم عقار  االول الدور  104  رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 46455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد كامل مصطفي -  10

  الجولف مساكن 7 رقم عماره 5 رقم مكتب/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 38895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي حسن احمد هشام -  11

 رياض المنعم عبد شارع الصفوة برج مدن 45/103 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 59119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمود عماد -  12

 الزهور حرفيين أ/26 عقار االول الدور 1 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 59116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنيزن محمد الحسينى حنان -  13

  رباح بن بالل مساكن أ 28 رقم عقار 8 رقم بالشقه 1 حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 39769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال ابو محمد مهناز -  14

 العزب ارض الدقهلية شارع 44 عقار االرضى بالدور مكتب الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  انالعنو تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 59118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس احمد يوسف يوسف محمد -  15

 الخريجين شباب مساكن 92 عقار 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 59117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى المنعم عبد محمد -  16

 طالب ابى بن على مساكن أ 45 عقار 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 53144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المعاطى ابو بكر ابو محمد فاطمة -  17

 الزهور تعاونيات A14 منطقة الزاوية برج 103 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 59120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر ابراهيم يحيى محمود -  18

 الزهور وحدة 5000 مساكن 136 عمارة 10 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 30210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى  اليمن ابو عطيات -  19

 الجميل اشتوم مساكن 3 عمارة االول الدور 101 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 43223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد مصطفى فاروق محمد -  20

 السواحل قشالق الساحل منارة برج 39/37 عمارة 25 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 59122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز يوسف سعد اجالل -  21

 100 وشارع االمين مساكن 2 عمارة الثالث الدور 27 بشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان يلتعد تم 20191119 تاريخ وفي 59123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزاحى محمد محمود هويدا -  22

 العزب ارض والسعودية الصباح شارع 5 عقار 8 محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 53259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد المعاطى ابو بكر ابو محمد راندا -  23

 الزهور تعاونيات الزاوية برج 103 بالشقة 2 حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس مصطفي محمد انيس -  24

 الزهور رباح بن بالل مساكن ب مدخل 70 عمارة 5 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبده محمد سعد السيد -  25

  القابوطى 16 بلوك 22 عمارة 2 محل الى اللعنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 52197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق رجب احمد احمد رانيا -  26

 زغلول سعد شارع 32 عقار االول الدور الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 59124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى محمد صالح العربى -  27

 الحريه مساكن 50 رقم عماره 14 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 38042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جالل محمود حسام -  28

 النور تقسيم 14 قطعة االنصارى برج14 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 20244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد صالح -  29

  8 صناعية منطقة الصنلعى بالمجمع أ 441 بالقطعة مقامة ورشة الى العنوان عدل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 29423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد ايراهيم محمد -  30

 13و12و11و10 ارقام محالت على محمد شارع النصر ابراج 3 رقم بعقار الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 36719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد  مصطفى  السيد -  31

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن ب 77 عمارة 15 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 36719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد مصطفى السيد -  32

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن ب 77 عمارة 15 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 29423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد ابراهيم محمد -  33

 مقر وجود لعدم 9 و8 محل محل على محمد شارع الشرطه النصر ابراج 3 بعماره الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 29423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد ابراهيم محمد -  34

 1 رقم ادارى مكتب 3 و2و1 رقم محل العلوى الدور الشرطه النصر ابراج2 عقار بجهه االخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 مقر وجود لعدم

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 55970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قيصر ابراهيم عبده ابراهيم مجدى -  35

 الزهور المروة مساكن 26 عمارة 13 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 54847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد شوقى محمد غاده -  36

 مصر نهضة شارع 3 رقم القاهرة برج الثامن الدور 44 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبرصلي محمد علي محمد -  37

  الحرفيين الزهراء فاطمه منطقه 63 رقم محل/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 51500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده تميم العربى السيد اسماء -  38

 االسكان بنك مساكن 71 رقم عمارة علوى خامس دور 27 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 52968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفيله التابعى محمد طه شيماء -  39

 الزهور وحدة 5000 مساكن 150 عمارة 3 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 34204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح السيد مصطفى السيد -  40

 على محمد شارع 98 رقم  على محمد برج علوى السادس الدور 39 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 59130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه احمد العزيز عبد الاله عبد رفعت -  41

 الحرية مساكن 101 عمارة الثالث الدور 13 بشقة 1 حجرة ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 54652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض بخيت تامر نيفين -  42

 الزهور المدينة شباب مساكن 3 عمارة 103 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 59131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت ابراهيم الكومى فتحى دعاء -  43

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب 135 عقار بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 59132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت ابراهيم الكومى فتحى شيماء -  44

 الجولف ارض المزين فوزى برج  الثالث الدور 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 30789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم على حسن السيد -  1

 الجمركى التخليص نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 18679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى زكريا السيد -  2

 ركىالجم التخليص نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 56995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه ابراهيم السيد صبرى -  3

 الدولى النقل نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 17985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحروج حسن محمد يوسف -  4

 بحرية واشغال بحرية توريدات نشاط واضافة الفحومات انواع جميع تجارة نشاط استبعاد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 43223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد مصطفى فاروق محمد -  5

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

 السيارت غيار قطع واستيراد(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 30704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتو حسن محمد احمد -  6

 الصحية االدوات تجارة نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 59118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس احمد يوسف يوسف محمد -  7

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

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 30210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى  اليمن ابو عطيات -  8

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

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 38238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوت محمود محمد عبير -  9

 المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى والتصدير جاهزه مالبس بيع انشطة استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 46378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محفوظ محمود محمد -  10

 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد وفطاير بيتزا تصنيع نشاط اضاف:  التأشير

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

 استبعاد:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد الغنام -  11

 بحرية اشغال ومقاوالت المستوردة ضائعالب تجاره نشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس مصطفي محمد انيس -  12

 حريمى كوافير نشاط استبعاد:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 38042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جالل محمود حسام -  13

 المستعملة المالبس وتوزيع المستعملة السيارات غيار قطع استيراد نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 46691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد عيد ذكي وديع -  14

 المستعملة المواتير استيراد نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 20244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد صالح -  15

 القوانين حدود فى واالستيراد المعادن لتشكيل اوكسجين لحام وورشة متكاملة ومقاوالت كاريتال تركيبات مقاول الى النشاط تعديل

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

 ( والورادات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 36719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد مصطفى السيد -  16

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

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

:  يرالتأش وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 36719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد  مصطفى  السيد -  17

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

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبرصلي محمد علي محمد -  18

 الومنيوم معادن تشغيل ومصنع الومنيوم مقاوالت/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 34204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح السيد مصطفى السيد -  19

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى والتصدير االستيراد بجعله النشاط عدل:  التأشير

 ( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا  

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 52196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد على على ابراهيم -  20

 ودواجن مجمدة لحوم بيع نشاط واضافة االلبان منتجات وتصنيع بيع نشاط استبعاد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 26065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد محمد محمد محمد -  21

 غذائية مواد وتجارة الطعام وحفظ تحضير ومنتجاتها اللحوم بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20191127 تاريخ وفي 26065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على الرحمن عبد عوف محمد محمد -  22

 غذائية مواد وتجارة الطعام وحفظ تحضير ومنتجاتها اللحوم بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 54652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض بخيت تامر نيفين -  23

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 59123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزاحى محمد محمود هويدا -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 59119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمود عماد -  2

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 59115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى الرحمن عبد احمد محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 59118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس احمد يوسف يوسف محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 59124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى محمد صالح العربى -  5

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 59114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد خالد خالد نجاتى احمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 يختار وفي 59120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر ابراهيم يحيى محمود -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 59117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى المنعم عبد محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 59116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنيزن محمد الحسينى حنان -  9

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 37983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل احذية -  10

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 59132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت ابراهيم الكومى فتحى شيماء -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 59131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت ابراهيم الكومى فتحى دعاء -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 59122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز يوسف سعد اجالل -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 59130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه احمد العزيز عبد الاله عبد رفعت -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   النيل مقهى: الى 22437 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   TRENDS تريندز التجارية السمة اضافة: الى 47648 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  2

   موتورز النور التجارية السمة استبعاد: الى 29423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  3

   فرج احمد مصطفى السيد: الى 36719 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  4

   U.M.S سيرفيس مارتيم سى يونى: الى 43857 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 44203   برقم    20191107:  تاريخ ،   زيد ابو محمد على زينب -  1

 56995   برقم    20191107:  تاريخ ،   عسران رضوان السمان مصطفى -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   38083:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و فهيم خليل محمد احمد شركه   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   38083:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  خليل محمد احمد   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   38083:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه فهيم خليل محمد احمد   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى جلالس شطب  السجل

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   38083:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و فهيم خليل محمد احمد شركه   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   38083:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه  خليل محمد احمد   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   38083:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه فهيم خليل محمد احمد   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   36645:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها حسين مسعد حسين عبير   - 7

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   36645:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  يونس عبدالفتاح مصطفى وائل   - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   45316:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها عطعوط احمد محمد اميره   - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   45316:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمدين سعد مني   - 10

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها السيد الجرايحي محمد نجالء   - 11

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاها و السيد الجرايحي محمد نجالء   - 12

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   42609:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السيد الجرايحى محمد ونجالء  نوفل مصطفى القابوطى محمد ميرفت شركه   - 13

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها السيد الجرايحي محمد نجالء   - 14

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   42609:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاهم السيد الجرايحي محمد ونجالء نوفل مصطفي القابوطي محمد مرفت   - 15

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها السيد الجرايحي محمد نجالء   - 16

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها السيد الجرايحي محمد نجالء   - 17

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاها و السيد الجرايحي محمد نجالء   - 18

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   42609:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  السيد الجرايحى محمد ونجالء  نوفل مصطفى القابوطى محمد ميرفت شركه   - 19

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها السيد الجرايحي محمد نجالء   - 20

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   42609:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاهم السيد الجرايحي محمد ونجالء نوفل مصطفي القابوطي محمد مرفت   - 21

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   42609:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها السيد الجرايحي محمد نجالء   - 22

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   56686:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها السفطى فاطمه   - 23

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   44753:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته محمد مدبولي لطفي حسام شركه   - 24

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   44753:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه محمد مدبولي لطفي حسام   - 25

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   38131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه بيدق محمد رفعت   - 26

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 22770، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية يوسف الحليم عبد عبده خلفاء - وشركاه الحليم عبد مجدى احمد -  1

  جنيه  37500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191104،

   تاريخ وفي 22770، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه يوسف عبده الحليم عبد الحليم عبد طارق شركة -  2

  جنيه  37500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191104،

,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الباقى عبد محمد طه -  3

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته الباقى عبد محمد طه -  4

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الباقى عبد محمد طه -  5

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الباقى عبد -  6

  نيهج  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها الباقى عبد طه سهير -  7

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة اوالده  و  الباقى  عبد  محمد  طه -  8

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الباقى عبد محمد طه -  9

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته الباقى عبد محمد طه -  10

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الباقى عبد محمد طه -  11

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الباقى عبد -  12

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الباقى عبد طه سهير -  13

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 10395، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اوالده  و  الباقى  عبد  محمد  طه -  14

  جنيه  5500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20191119،   تاريخ وفي 38775، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه الطنطاوي محمد ابراهيم علي سامح -  15

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

,  المال رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 38775، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و الطنطاوي علي -  16

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

 رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 22469، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سيد وولده  الهادى عبد محمد ثابت -  17

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

   تاريخ وفي 22469، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الهادى عبد  ثابت السيد    الهادى عبد محمد  ثابت خلفاء -  18

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191119،

 رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 22469، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية سيد وولده  الهادى عبد محمد ثابت -  19

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

   تاريخ وفي 22469، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الهادى عبد  ثابت السيد    الهادى عبد محمد  ثابت خلفاء -  20

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191119،

,  المال رأس تعديل تم 20191121،   تاريخ وفي 34602، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها  فهمى مرفت -  21

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191121،   تاريخ وفي 34602، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائها الموافى سالم فهمى مرفت -  22

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20191121،   تاريخ وفي 34602، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها  فهمى مرفت -  23

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191121،   تاريخ وفي 34602، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها الموافى سالم فهمى مرفت -  24

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 20191103 تاريخ وفي 40078    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الماليه االوراق في للسمسره الدولي التجاري شركه -  1

 والجمهورية عارف السالم عبد شارع 4 الكائن المقر الى الفرع عنوان نقل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 نقل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 40078    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، اليوجد -  2

 والجمهورية عارف السالم عبد شارع 4 الكائن المقر الى الفرع عنوان

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  3

 الشامى حسن احمد ملك السادس الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20191107 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، التجارية والتوكيالت والتصدير لالستيراد الشاميكو -  4

 حسن احمد ملك السادس الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 الشامى

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  5

 الشامى حسن احمد ملك السابع الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20191107 تاريخ وفي 45137    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، التجارية والتوكيالت والتصدير لالستيراد الشاميكو -  6

 الشامى حسن احمد ملك السابع الدور سعادة وحارة زغلول سعد بشارع الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تاريخ وفي 33849    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، التكميليه واالعمال للمقاوالت وشركاه كراويه راغب شركه -  7

 بالعقار الكائن البدروم فوق االرضى بالدور 2 رقم بالشقه الكائن الفرع اغالق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 السادسه بالمنطقه ابراهيم محمد الفريق شارع 46 البلوك من 7 رقم القطعه على المقام

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 33849    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للمقاوالت كراويه شركه -  8

 46 البلوك من 7 رقم القطعه على المقام بالعقار الكائن البدروم فوق االرضى بالدور 2 رقم بالشقه الكائن الفرع اغالق ،:   الـتأشير

 السادسه بالمنطقه ابراهيم محمد الفريق شارع

 تاريخ وفي 33849    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، التكميليه واالعمال للمقاوالت وشركاه كراويه راغب شركه -  9

 الدور G03 رقم الوحدة ريزيدنس ميراج بمنتجع للشركة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 االول التجمع االرضى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 33849    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للمقاوالت كراويه شركه -  10

 االول التجمع االرضى الدور G03 رقم الوحدة ريزيدنس ميراج بمنتجع للشركة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واوالده النشار ابراهيم عمرو شركه -  11

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه النشار ابراهيم عمرو -  12

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتهم محمدعلى واحمد النشار ابراهيم عمرو -  13

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، على محمد واحمد النشار ابراهيم عمرو -  14

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واوالده النشار ابراهيم عمرو شركه -  15

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه النشار ابراهيم عمرو -  16

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف

 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتهم محمدعلى واحمد النشار ابراهيم عمرو -  17

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 29571    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، على محمد واحمد النشار ابراهيم عمرو -  18

 مبارك حى مساكن ب مدخل 1 عمارة 14 محل الى الشركة مقر عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 33807    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه السقا حسين حسين -  19

 المنتزه حديقة امام دمشق برج الثانى الدور 6 بالشقة حجرة الى الشركة مقر تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57578    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه زيد ابو السيد على محمد احمد -  20

 9 شارع 36 عمارة 1 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 19573    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و الغفار عبد محمود  صابر -  21

  االول المشروع اكتوبر شباب مساكن 5 عقار 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 19573    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائها و رفاعي عامر جازيه شركه -  22

  االول المشروع اكتوبر شباب مساكن 5 عقار 2 بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الباقى عبد محمد طه -  23

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الباقى عبد محمد طه -  24

 هورالز الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الباقى عبد محمد طه -  25

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الباقى عبد -  26

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها الباقى عبد طه سهير -  27

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، اوالده  و  الباقى  عبد  محمد  طه -  28

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الباقى عبد محمد طه -  29

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الباقى عبد محمد طه -  30

 الزهور الجيزة ساكنم صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الباقى عبد محمد طه -  31

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الباقى عبد -  32

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها الباقى عبد طه سهير -  33

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 10395    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اوالده  و  الباقى  عبد  محمد  طه -  34

 الزهور الجيزة مساكن صنعاء عمارة 4 مدخل الثالث الدور 15 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191119 تاريخ وفي 57749    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه البهيدى مصطفى ربه عبد ربه عبد -  35

 ماهر واحمد سالم صالح شارع 15 بالعقار المسروق بالدور مكتب الى الفرع عنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57749    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للسياحة ايرال شركة -  36

 ماهر واحمد سالم صالح شارع 15 بالعقار المسروق بالدور مكتب الى الفرع عنوان عدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  37

 105 رقم الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191120 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  38

 105 رقم الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  39

 الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120

 105 رقم

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  40

 105 رقم الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191120 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  41

 105 رقم الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  42

 الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع صنعم فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120

 105 رقم

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و   الكيال  على   السيد محمد -  43

 105 رقم الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191120 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الكيال علي السيد وكريم الكيال علي السيد محمد -  44

 105 رقم الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 32501    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الكيال على السيد الدين وكريم الكيال على السيد محمد -  45

 الوحدة 54 مجمع الصناعية بالمنطقة الصناعات بمجمع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120

 105 رقم

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واالستيراد للتجاره عثمان احمد ابراهيم ورثه وشركاه عثمان احمد ابراهيم محمد -  46

 ورمسيس زغلول صفيه شارع25 الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 39569

 تم 20191121 تاريخ وفي 26048    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته  و    الزغبى ابراهيم حسن  شركه -  47

 والعدل الصادق حارة الزغبى حسن ملك االول الدور 4 شقة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 54708    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد حافظ جمال رنا -  48

 الزهور النزهة ابراج الهدى برج 304 بشقة حجرة الى المقر عنوان عدل ،:   يرالـتأش وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 43696    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و ناشد رشدي ايهاب -  49

 ملك والزاوية دمنهور شارع جديد 16 عوايد 10 عقار العلوى االول بالدور بشقة حجرة الى العنوان عدل ،:   الـتأشير وصف

 يعقوب فارس خلف مرفت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 30419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، حمدى وولده  حجاج عبده السيد   شركه -  50

 المجاورة سيناء شارع االصلية10 من490 رقم االرض قطعة على القائم بالعقار الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 غرب القنطرة بمدينة الثانية

 تم 20191125 تاريخ وفي 30419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، احمد وولده حجاج عبده السيد حمدى شركة -  51

 سيناء شارع االصلية10 من490 رقم االرض قطعة على القائم بالعقار الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 غرب القنطرة بمدينة الثانية المجاورة

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 30419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، حمدى وولده  حجاج عبده السيد   شركه -  52

 المجاورة سيناء شارع االصلية10 من490 رقم االرض قطعة على القائم بالعقار الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 غرب القنطرة بمدينة الثانية

 تم 20191125 تاريخ وفي 30419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، احمد وولده حجاج عبده السيد حمدى شركة -  53

 سيناء شارع الصليةا10 من490 رقم االرض قطعة على القائم بالعقار الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 غرب القنطرة بمدينة الثانية المجاورة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه السقا حسين حسين -  1

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 33807

 والنجف الكهربائية االدوات انتاج الى الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه خليل ابراهيم عرفه محمد شركة -  2

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد الليد واللمبات الموفرة واللمبات

 تاريخ وفي 33455   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112

 انتاج الى الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، شركاه و  حناوى  الفتاح  عبد  محمد)     المعدنى االثاث النتاج  ليون -  3

 19 المجموعة ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى واالستيراد الليد واللمبات الموفرة واللمبات والنجف الكهربائية االدوات

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 33455

 19573   برقم قيدها سبق  ، المستورده البضائع تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، شركاه و الغفار عبد محمود  صابر -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي

 19573   برقم قيدها سبق  ، المستورده البضائع تجارة نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، شركائها و رفاعي عامر جازيه شركه -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي

 وفي 57578   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى التصنيع نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه زيد ابو السيد على محمد احمد -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل  تضامن شركة ، سيد وولده  الهادى عبد محمد ثابت -  7

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 22469   برقم قيدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه الهادى عبد  ثابت السيد    الهادى عبد محمد  ثابت خلفاء -  8

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 22469   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 ماعدا)  لذلك المنظمة القوانين حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل  بسيطة توصية ، سيد وولده  الهادى عبد محمد ثابت -  9

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 22469   برقم قيدها

 حدود فى االستيراد الى النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه الهادى عبد  ثابت السيد    الهادى عبد محمد  ثابت خلفاء -  10

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  اطالنش تعديل تم20191118 تاريخ وفي 22469   برقم قيدها سبق  ،(  والورادات الصادرات

 قيدها سبق  ، الكهربائية االدوات استيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، شريكته  و    الزغبى ابراهيم حسن  شركه -  11

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26048   برقم

 تاريخ وفي 58647   برقم قيدها سبق  ، بحرية توريدات نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه القصيفى خليل الملك عبد -  12

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121

 تاريخ وفي 58647   برقم قيدها سبق  ، بحرية توريدات نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكته البيه الفتاح عبد خالد -  13

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة الى الغرض عدل  بسيطة توصية ، وشريكته عطيه عبده المعاطى ابو حسن حسن -  14

 وفي 36087   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى ومستلزماتها الجتهزة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ

 وتشغيل اقامة الى الغرض عدل  بسيطة توصية ، وشريكيها سالم ابراهيم اعتدال) المعدنية للصناعات المعاطى ابو شركة -  15

 قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى ومستلزماتها الجتهزة المالبس لتصنيع مصنع

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 36087   برقم

 وتشغيل اقامة الى الغرض عدل  بسيطة توصية ، وشركاؤها سالم ابراهيم اعتدال}   المعدنيه للصناعات المعاطى ابو شركه -  16

 قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى ومستلزماتها الجتهزة المالبس لتصنيع مصنع

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 36087   برقم

 وتصدير واستيرد الكهربائيه االجهزه وتصدير استيراد انشطة استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكتها مصطفي طه منيره -  17

   برقم قيدها سبق  ، السيارات واستيراد الرياضية الخدمات نشاط واضافة بانواعها المالبس وتصدير واستيراد الرياضيه المالبس

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 34966

 وتصدير واستيرد الكهربائيه االجهزه وتصدير استيراد انشطة استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكها مصطفى طه منيره -  18

   برقم قيدها سبق  ، السيارات واستيراد الرياضية الخدمات نشاط واضافة بانواعها المالبس وتصدير واستيراد الرياضيه المالبس

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 34966

 واستيرد الكهربائيه االجهزه وتصدير استيراد انشطة استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكتها اسماعيل على على محمد سماح -  19

 قيدها سبق  ، السيارات واستيراد الرياضية الخدمات نشاط واضافة بانواعها المالبس وتصدير واستيراد الرياضيه المالبس وتصدير

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 34966   برقم

 واستيرد الكهربائيه االجهزه وتصدير استيراد انشطة استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاها االلفى سليمان محمد محمد رانا -  20

 قيدها سبق  ، السيارات واستيراد الرياضية الخدمات نشاط واضافة بانواعها المالبس وتصدير واستيراد الرياضيه المالبس وتصدير

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 34966   برقم

   برقم قيدها سبق  ، المنزلية واالجهزة التكييف غيار قطع بيع نشاط اضافة  بسيطة توصية ، شركاه و عكرى احمد  شركه -  21

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32301



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   ىالقانون الكيان تعديل تم20191103 تاريخ وفي 44772   برقم قيدها سبق ، وشركاه شليل العال عبد عوض -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191103 تاريخ وفي 44772   برقم قيدها سبق ، وشركاه شليل العال عبد عوض احمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير

,   القانونى الكيان تعديل تم20191103 تاريخ وفي 44772   برقم قيدها سبق ، وشريكه شليل العال عبد عوض محمد -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32686   برقم قيدها سبق ، وشركاه سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32686   برقم قيدها سبق ، سليمان ربه عبد وفهيم  جرجس -  5

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32686   برقم قيدها سبق ، اشرف وولده ربه عبد جرجس -  6

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى لكيانا تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، وشركاه القواس نبوى احمد طلعت -  7

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، واوالده القواس طلعت -  8

 بسيطة توصية

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، وشركاه القواس احمد -  9

 بسيطة توصية

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، القواس نبوى احمد اوالد شركه -  10

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، وشركاه القواس نبوى احمد طلعت -  11

 تضامن شركة: التأشير

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، واوالده القواس طلعت -  12

 تضامن شركة

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، وشركاه القواس احمد -  13

 تضامن شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18230   برقم قيدها سبق ، القواس نبوى احمد اوالد شركه -  14

 تضامن شركة: التأشير

: رالتأشي وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 34602   برقم قيدها سبق ، وشريكها  فهمى مرفت -  15

 بسيطة توصية

,   القانونى الكيان تعديل تم20191121 تاريخ وفي 34602   برقم قيدها سبق ، وشركائها الموافى سالم فهمى مرفت -  16

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191124 تاريخ وفي 58367   برقم قيدها سبق ، وشريكه كسبه مسعد محمود محمود -  17

 بسيطة توصية: التأشير

 تعديل تم20191124 تاريخ وفي 58367   برقم قيدها سبق ، القماش محمد حمدى وليد وشريكه كسبه مسعد محمود محمود -  18

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العال عبد عوض احمد: الى 44772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه شليل

 العال عبد عوض احمد: الى 44772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191103:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه شليل

 العال عبد عوض احمد: الى 44772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191103:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه شليل

 عبد محمد السيد احمد: الى 32212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191107:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه النادى العال

 عرفه محمد شركة: الى 33455 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه خليل ابراهيم

 عبده محمود شركة: الى 25644 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191118:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكته مناع اسماعيل

 عبده محمود شركة: الى 25644 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191118:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكته مناع اسماعيل

 الشربينى كامل اشرف: الى 22993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191118:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاهم الشربينى كامل وسهير

 ابراهيم علي سامح: الى 38775 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191119:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركائه الطنطاوي محمد

 عبد جرجس اشرف: الى 32686 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191119:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشركاه سليمان ربه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عبد جرجس اشرف: الى 32686 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191119:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشركاه سليمان ربه

 رفاعى العزيز عبد: الى 49478 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191120:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشركاه احمد سيد العزيز عبد

 نبوى احمد طلعت: الى 18230 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191121:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشركاه القواس

 نبوى احمد طلعت: الى 18230 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191121:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركاه القواس

 نبوى احمد طلعت: الى 18230 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191121:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشركاه القواس

 نبوى احمد طلعت: الى 18230 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191121:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشركاه القواس

 سالم فهمى مرفت: الى 34602 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191121:  تاريخ فى  ،  -  17

 وشركائها الموافى

 سالم فهمى مرفت: الى 34602 برقم المقيدة شركةال اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191121:  تاريخ فى  ،  -  18

 وشركائها الموافى

 البيه الفتاح عبد خالد: الى 58647 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191121:  تاريخ فى  ،  -  19

 وشريكته

 نبوى احمد طلعت: الى 18229 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191121:  تاريخ فى  ،  -  20

 وشركاه القواس

 ابو حسن حسن: الى 36087 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191124:  تاريخ فى  ،  -  21

 وشريكته عطيه عبده المعاطى

 حسن محمد منى: الى 23363 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191124:  تاريخ فى  ،  -  22

 وشريكتها الجمل

 مسعد محمود محمود: الى 58367 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191124:  تاريخ فى  ،  -  23

 وشريكه كسبه

 مسعد محمود محمود: الى 58367 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191124:  تاريخ فى  ،  -  24

 وشريكه كسبه

 على محمد سماح: الى 34966 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191126:  تاريخ فى  ،  -  25

 وشريكتها اسماعيل على

 السيد السيد احمد: الى 57472 برقم المقيدة الشركة ماس بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  26

 وشركاه تويج

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 التخليص شثون مدير وظيفة من وخروجه عزله  جمركى مخلص  تضامن شركة  الفقى مصطفى السيد عادل محمد معتز -  169

 39396   برقم    20191114:  تاريخ ، الجمركى

 التخليص شثون مدير وظيفة من وخروجه عزله  جمركى مخلص  بسيطة توصية  عوض محمود محمود جمال محمد -  170
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 39396   برقم    20191114:  تاريخ ، الجمركى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التخليص شثون مدير وظيفة من وخروجه عزله  جمركى مخلص  تضامن شركة  عوض محمود محمود جمال محمد -  172
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 التخليص شثون مدير وظيفة من وخروجه عزله  جمركى مخلص  تضامن شركة  الفقى مصطفى السيد عادل محمد معتز -  174
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الجمركى التخليص شثون مدير تعيينه  جمركى مخلص  تضامن شركة  عوض محمود محمود جمال محمد -  208
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 39396   برقم    20191114

:  تاريخ ، الجمركى التخليص شثون مدير تعيينه  جمركى مخلص  تضامن شركة  الفقى مصطفى السيد عادل محمد معتز -  211
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:  تاريخ ، الجمركى التخليص شثون مدير تعيينه  جمركى مخلص  تضامن شركة  الفقى مصطفى السيد عادل محمد معتز -  217
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:  تاريخ ، الجمركى التخليص شثون مدير تعيينه  جمركى مخلص  بسيطة توصية  الفقى مصطفى السيد عادل محمد معتز -  221
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الجمركى التخليص شثون مدير تعيينه  جمركى مخلص  تضامن شركة  الفقى مصطفى السيد عادل محمد معتز -  226
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 والتوقيع االدارة حق له و ومدير متضامن الى صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مناع اسماعيل عبده كريمه -  227

 25644   برقم    20191118:  تاريخ ، منفردا

 والتوقيع االدارة حق له و ومدير متضامن الى صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  مناع اسماعيل عبده كريمه -  228
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 والتوقيع االدارة حق له و ومدير متضامن الى صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مناع اسماعيل عبده كريمه -  229
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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   برقم    20191118:  تاريخ ، موصية الى صفتها تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  مناع اسماعيل عبده محمود -  246

25644 

   برقم    20191118:  تاريخ ، موصية الى صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مناع اسماعيل عبده محمود -  247

25644 

   برقم    20191118:  تاريخ ، موصية الى صفتها تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  مناع اسماعيل عبده محمود -  248

25644 

   برقم    20191118:  تاريخ ، موصية الى صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مناع اسماعيل عبده محمود -  249

25644 

   برقم    20191118:  تاريخ ، موصية الى صفتها تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  مناع اسماعيل عبده محمود -  250

25644 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  251

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  252

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  253

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  254

22469 

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  255

 22469   برقم

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  256

 22469   برقم

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  257

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  258

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  259

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  260

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  261

22469 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  262

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  263

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  264

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش محمد درويش سالم -  265

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش محمد درويش سالم -  266

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  267

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  268

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  269

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  270

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  271

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  272

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  273

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  274

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش محمد درويش سالم -  275

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش محمد درويش سالم -  276

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  277

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  278

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  279

22469 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  280

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  281

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  امنمتض شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  282

22469 

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محجوب سالم نبويه -  283

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محجوب سالم نبويه -  284

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محجوب سالم نبويه -  285

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محجوب سالم نبويه -  286

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  287

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  288

22469 

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  لهادىا عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  289

 22469   برقم

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  290

 22469   برقم

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  291

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد -  292

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  293

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد -  294

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  295

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  296

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  297

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  298

22469 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  299

 22469   برقم

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  300

 22469   برقم

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  301

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  302

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  303

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  طةبسي توصية  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  304

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  305

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  306

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  307

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  308

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش محمد درويش سالم -  309

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش محمد درويش سالم -  310

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  311

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  312

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  313

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  314

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  315

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  316

22469 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  317

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  318

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، تهلوفا الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش محمد درويش سالم -  319

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش محمد درويش سالم -  320

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  321

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  322

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  323

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  324

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  325

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  326

22469 

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محجوب سالم نبويه -  327

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محجوب سالم نبويه -  328

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محجوب سالم نبويه -  329

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محجوب سالم نبويه -  330

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  331

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  332

22469 

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  333

 22469   برقم

    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  334

 22469   برقم

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  335

22469 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد -  336

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  337
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22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  513

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد -  514

22469 

   برقم    20191118 : تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  515

22469 
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   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  516

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  517

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  518

22469 

    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  519

 22469   برقم

    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  520

 22469   برقم

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  521

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ابتث سالمه -  522

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  523

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  524

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  525

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سعديه -  526

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  527

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت سالمه -  528

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش محمد درويش سالم -  529

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش محمد درويش سالم -  530

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  531

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  532

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  533

22469 
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   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى  عبد محمد ثابت زينب -  534

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  535

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  536

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  هادىال عبد محمد ثابت عبده -  537

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت عبده -  538

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش محمد درويش سالم -  539

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش محمد درويش سالم -  540

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  541

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  542

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  543

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  544

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  545

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد محمد ثابت فاطمه -  546

22469 

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محجوب سالم نبويه -  547

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محجوب سالم نبويه -  548

22469 

 22469   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محجوب سالم نبويه -  549

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة نم خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محجوب سالم نبويه -  550

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  551

22469 
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   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد سماح -  552

22469 

    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  553

 22469   برقم

    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت الناصرالسيد عبد -  554

 22469   برقم

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  555

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد -  556

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادى عبد ثابت السيد -  557

22469 

   برقم    20191118:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادى عبد ثابت السيد -  558

22469 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد  جرجس -  559

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد  جرجس -  560

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد  جرجس -  561

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد  جرجس -  562

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد  جرجس -  563

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد  جرجس -  564

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  565

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  566

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  567

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  568

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  569

32686 
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   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  570

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد  جرجس -  571

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد  جرجس -  572

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد  جرجس -  573

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد  جرجس -  574

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد  جرجس -  575

32686 

   برقم    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد  جرجس -  576

32686 

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  577

 32686   برقم

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  578

 32686   برقم

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  579

 32686   برقم

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  580

 32686   برقم

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  581

 32686   برقم

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان ربه عبد جرجس اشرف -  582

 32686   برقم

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي سامح -  583

38775 

   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي سامح -  584

38775 

 38775   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي -  585

 38775   برقم    20191119:  تاريخ ، لوفاته خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي -  586

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي سامح -  587

 38775   برقم    20191119
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:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي سامح -  588

 38775   برقم    20191119

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي -  589

 38775   برقم

    20191119:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطنطاوي محمد ابراهيم علي -  590

 38775   برقم

   برقم    20191120:  تاريخ ، تهالوفا خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد العزيز عبد رفاعى العزيز عبد -  591

49478 

   برقم    20191120:  تاريخ ، لوفاتها خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد العزيز عبد رفاعى العزيز عبد -  592

49478 

 49478   برقم    20191120:  تاريخ ، لوفاتها خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  طنطاوى المجيد عبد محمد زكية -  593

 49478   برقم    20191120:  تاريخ ، لوفاتها خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  طنطاوى المجيد عبد محمد زكية -  594

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد العزيز عبد رفاعى العزيز عبد -  595

 49478   برقم    20191120

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد سيد العزيز عبد رفاعى العزيز عبد -  596

 49478   برقم    20191120

    20191120:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  طنطاوى المجيد عبد محمد زكية -  597

 49478   برقم

    20191120:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  طنطاوى المجيد عبد محمد زكية -  598

 49478   برقم

 كافة ولهم نمنفردي او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  599

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  600

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  601

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  602

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام نهاع والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  603

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  604

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  605

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  606

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  607

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  608

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  609

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  610

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  611

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  اريخت ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  612

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  613

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  614

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت نار -  615

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  616

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  617

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  618

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  619

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما لرهنا عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  620

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  621

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة ىف الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  622

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  623

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  624

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح البنوكو والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  625

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  626

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  627

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن قودع على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  628

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  629

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  630

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  631

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  632

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 ةكاف ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  633

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  634

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  635

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  636

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  637

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  638

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  639

 باسم المستنية عتماداتواال الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  640

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  641

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  642

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  643

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  644

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  645

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  646

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  647

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  648

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  لقواسا نبوى احمد طلعت دعاء -  649

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  650

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  651

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع دارةاال حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  652

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  653

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما لرهنا عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  654

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  655

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة ىف الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  656

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  657

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  658

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم دينمنفر او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  659

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  660

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  661

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  662

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام هاعن والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  663

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  664

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  665

 باسم المستنية عتماداتواال الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  666

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  667

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  668

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  669

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  670

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  671

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  672

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  673

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  674

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى اتالصالحي

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  675

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  676

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  677

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح كوالبنو والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  678

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  679

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  680

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  681

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  682

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  683

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  684

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  685

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  686

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  687

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  688

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  689

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  690

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  691

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  692

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  693

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الحياتالص

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  694

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  695

 سمبا المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  696

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  697

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  698

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  699

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  700

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  701

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  702

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  703

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  704

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  705

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  706

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  707

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  708

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  قواسال نبوى احمد طلعت رنا -  709

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  710

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  711

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع رةاالدا حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  712

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  713

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  714

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  715

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ةادار فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  716

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  717

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  718

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك يةوالحكوم الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  719

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  720

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  721

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع شركةال

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  722

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  723

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  724

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  725

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  726

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  727

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  728

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  729

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  730

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية سميةالر الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  731

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  732

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  733

 باسم المستنية اداتواالعتم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  734

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  735

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت -  736

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى يهاف بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  737

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  738

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  739

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  740

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  741

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 كافة ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  742

 باسم المستنية واالعتمادات الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الصالحيات

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى فيها بما الرهن عقود على والتوقيع الشركة

 34602   برقم    20191121:  تاريخ ، لوفاته خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان فؤاد  عادل -  743

 34602   برقم    20191121:  تاريخ ، لوفاته خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان فؤاد  عادل -  744

 34602   برقم    20191121:  تاريخ ، لوفاته خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان فؤاد  عادل -  745

 34602   برقم    20191121:  تاريخ ، لوفاته خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان فؤاد  عادل -  746

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البيه محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد -  747

58647 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  البيه محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد -  748

58647 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القصيفى الملك عبد خليل الملك عبد -  749

58647 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القصيفى الملك عبد خليل الملك عبد -  750

58647 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين العواض عبد هللا خلف دينا -  751

58647 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين العواض عبد هللا خلف دينا -  752

58647 

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  البيه محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد -  753

 58647   برقم    20191121:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  البيه محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد -  754

 58647   برقم    20191121:  تاريخ

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القصيفى الملك عبد خليل الملك عبد -  755

 58647   برقم    20191121: 

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القصيفى الملك عبد خليل الملك عبد -  756

 58647   برقم    20191121: 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين العواض عبد هللا خلف دينا -  757

 58647   برقم    20191121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين العواض عبد هللا خلف دينا -  758

 58647   برقم    20191121

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  البيه محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد -  759

 58647   برقم    20191121:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  البيه محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد -  760

 58647   برقم    20191121:  تاريخ

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القصيفى الملك عبد خليل الملك عبد -  761

 58647   برقم    20191121: 

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  القصيفى الملك عبد خليل الملك عبد -  762

 58647   برقم    20191121: 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين العواض عبد هللا خلف دينا -  763

 58647   برقم    20191121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين العواض عبد هللا خلف دينا -  764

 58647   برقم    20191121

 تاريخ ، الشركة عن والرهن واالقتراض االستدانة حق منفردا وله  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد حمزاوى على وليد -  765

 38657   برقم    20191121: 

 تاريخ ، الشركة عن والرهن واالقتراض االستدانة حق منفردا وله  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد حمزاوى على وليد -  766

 38657   برقم    20191121: 

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  767



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  768

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  769

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  770

18229 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  771

18229 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  772

18229 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  773

18229 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  774

18229 

   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  775

18229 

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  776

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  777

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  778

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  779

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  780

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام اعنه والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  781

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  782

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  783

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك كوميةوالح الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  784

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  785

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  786

 المستندية واالعتمادات ركةالش باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  787

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  788

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  789

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  790

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  791

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  792

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  793

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  794

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة هل  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  795

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  796

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  797

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  798

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  799

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  800

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  801

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها وقيعوالت الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  802

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  803

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود ىعل والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  804

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  متضامن شريك  تضامن شركة  عوف ابراهيم عبدهللا اميمه -  805

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  806

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  807

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت رنا -  808

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  809

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   رقمب    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  810

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت دعاء -  811

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة فى

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  812

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس وىنب احمد طلعت -  813

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

 فى السلطات كافة ولة منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  تضامن شركة  القواس نبوى احمد طلعت -  814

 المستندية واالعتمادات الشركة باسم الحسابات وفتح والبنوك والحكومية الرسمية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة

 18229   برقم    20191121:  تاريخ ، والتجارى الحيازى الرهن بمافيها الرهون عقود على والتوقيع

   برقم    20191124:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  815

36087 

   برقم    20191124:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  طىالمعا ابو حسن حسن -  816

36087 

   برقم    20191124:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  817

36087 

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  818

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  819

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  820

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  821

 اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع وامام اغراضها وضمن

 حق وله والمصارف البنوك جميع مع حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جمبيع مع والتعامل

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الضرائب ومصلحة التجارى سجلال مع والتعامل العقارى الشهر

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  822

 اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع وامام اغراضها وضمن

 حق وله والمصارف البنوك جميع مع حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جمبيع مع والتعامل

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  823

 اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع وامام اغراضها وضمن

 حق وله والمصارف البنوك جميع مع حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جمبيع مع والتعامل

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  824

 اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع وامام اغراضها وضمن

 حق وله والمصارف البنوك جميع مع حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جمبيع مع والتعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  825

 اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع وامام اغراضها وضمن

 حق وله والمصارف البنوك جميع مع حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جمبيع مع والتعامل

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  826

 اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع وامام اغراضها وضمن

 حق وله والمصارف البنوك جميع مع حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جمبيع مع والتعامل

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  827

 او توقيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية السندات

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الموصيين الشركاء ماعدا ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  828

 او توقيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية السندات

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الموصيين الشركاء ماعدا ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  المعاطى ابو حسن حسن -  829

 او توقيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية السندات

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الموصيين الشركاء ماعدا ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض

 السندات كافة ديدوتس وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  830

 الغير تفويض او توقيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الموصيين الشركاء ماعدا ذكر ما بعض او كل فى

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  831

 الغير تفويض او توقيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الموصيين الشركاء ماعدا ذكر ما بعض او كل فى

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالم ابراهيم اعتدال -  832

 الغير تفويض او توقيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية

 36087   برقم    20191124:  تاريخ ، الموصيين الشركاء ماعدا ذكر ما بعض او كل فى

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  833

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  834

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  835

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  836

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  837

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  838

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  839



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  840

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  841

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  842

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  843

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  844

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  845

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  846

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  847

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  848

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  849

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  850

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  851

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  852

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  853

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  854

23363 

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  855

 23363   برقم    20191124:  تاريخ ، موصية الى صفتها عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  856

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  857

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل حسن محمد نجالء -  858

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  859

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  حسين حسنى عطيات -  860

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  ضامنت شركة  الجمل حسن محمد منى -  861

23363 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد منى -  862

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  863

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردة والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن محمد -  864

23363 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  القماش محمد حمدى وليد -  865

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  القماش محمد حمدى وليد -  866

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  القماش محمد حمدى وليد -  867

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  القماش محمد حمدى وليد -  868

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  كسبه مسعد محمود محمود -  869

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  سيطةب توصية  كسبه مسعد محمود محمود -  870

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  تضامن شركة  كسبه مسعد محمود محمود -  871

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، موصى الى صفته عدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  كسبه مسعد محمود محمود -  872

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  القماش محمد حمدى وليد -  873

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القماش محمد حمدى وليد -  874

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  القماش محمد حمدى وليد -  875

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  القماش محمد حمدى وليد -  876

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  كسبه مسعد محمود محمود -  877

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  كسبه مسعد محمود محمود -  878

58367 

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  كسبه مسعد محمود محمود -  879

58367 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191124:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  كسبه مسعد محمود محمود -  880

58367 

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  881

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  882

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  883

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  884

   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  885

34966 

   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  886

34966 

   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  887

34966 

   برقم    20191126:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ماعيلاس على على محمد سماح -  888

34966 

 من والرهن االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  889

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك

 من والرهن االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  890

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك

 من والرهن االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  891

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك

 من والرهن االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االلفى محمدمحمد رانا -  892

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك

 االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  893

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك من والرهن

 االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  894

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك من والرهن

 االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  895

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك من والرهن

 االقتراض حق ولها منفردة والتوقيع االدارة حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل على على محمد سماح -  896

 34966   برقم    20191126:  تاريخ ، البنوك من والرهن

 بالسيارات البضائع لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار عيد حسن مجدى -  897

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ،

 البضائع لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل حسن القادر عبد سمير -  898

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بالسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البضائع لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسانين عباس العزيز عبد عصام -  899

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بالسيارات

 ، بالسيارات البضائع لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  لقمه حسنين احمد -  900

 22008   برقم    20191126:  تاريخ

 البضائع لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقى خليل الخالق عبد ايمن -  901

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بالسيارات

 البضائع لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزيز عبد عدلى عصام -  902

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بالسيارات

 لنقل التعاونية الجمعية مساهمه عن عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المخزنجى فهمى محمد كامل محمود اشرف -  903

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بالسيارات البضائع

   برقم    20191126:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار عيد حسن مجدى -  904

22008 

    20191126:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل حسن القادر عبد سمير -  905

 22008   برقم

   برقم    20191126:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسانين عباس العزيز عبد عصام -  906

22008 

   برقم    20191126:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  ارةاد مجلس رئيس  مساهمة شركة  لقمه حسنين احمد -  907

22008 

    20191126:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقى خليل الخالق عبد ايمن -  908

 22008   برقم

   برقم    20191126:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزيز عبد عدلى عصام -  909

22008 

:  تاريخ ، النقل اعمال لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المخزنجى فهمى محمد كامل محمود اشرف -  910

 22008   برقم    20191126

:  تاريخ ، االفراد المساهمين باقى عن منتخب عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار عيد حسن مجدى -  911

 22008   برقم    20191126

:  تاريخ ، االفراد المساهمين باقى عن منتخب عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل حسن القادر عبد سمير -  912

 22008   برقم    20191126

:  تاريخ ، االفراد المساهمين باقى عن منتخب عضو  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسانين عباس العزيز عبد عصام -  913

 22008   برقم    20191126

    20191126:  تاريخ ، االفراد المساهمين باقى عن منتخب عضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  لقمه حسنين احمد -  914

 22008   برقم

:  تاريخ ، االفراد المساهمين باقى عن منتخب عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقى خليل الخالق عبد ايمن -  915

 22008   برقم    20191126

:  تاريخ ، االفراد المساهمين باقى عن منتخب عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزيز عبد عدلى عصام -  916

 22008   برقم    20191126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المساهمين باقى عن منتخب عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المخزنجى فهمى محمد كامل محمود اشرف -  917

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، االفراد

 ، بورسعيد لمحافظة المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار عيد حسن مجدى -  918

 22008   برقم    20191126:  تاريخ

 لمحافظة المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل حسن القادر عبد سمير -  919

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بورسعيد

 لمحافظة المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسانين عباس العزيز عبد عصام -  920

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بورسعيد

 تاريخ ، بورسعيد لمحافظة المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  لقمه حسنين احمد -  921

 22008   برقم    20191126: 

 لمحافظة المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقى خليل الخالق عبد ايمن -  922

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بورسعيد

 ، بورسعيد لمحافظة المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزيز عبد عدلى عصام -  923

 22008   برقم    20191126:  تاريخ

 المحلية والتنمية الخدمات صندوق ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المخزنجى فهمى محمد كامل محمود اشرف -  924

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، بورسعيد لمحافظة

   برقم    20191126:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار عيد حسن مجدى -  925

22008 

   برقم    20191126:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  اسماعيل حسن القادر عبد سمير -  926

22008 

   برقم    20191126:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسانين عباس العزيز عبد عصام -  927

22008 

 22008   برقم    20191126:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  لقمه حسنين احمد -  928

   برقم    20191126:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقى خليل الخالق عبد ايمن -  929

22008 

   برقم    20191126:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزيز عبد عدلى عصام -  930

22008 

:  تاريخ ، مصر بنك عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المخزنجى فهمى محمد كامل محمود اشرف -  931

 22008   برقم    20191126

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  932

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  933

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  934

57472 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  935

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  936

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  937

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  938

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  939

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، لوفاتها الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  940

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  941

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  942

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  943

57472 

    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  944

 57472   برقم

    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  945

 57472   برقم

    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  946

 57472   برقم

   برقم    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  947

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  948

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  949

57472 

 57472   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  950

 57472   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  951

 57472   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  ريكش و مدير  بسيطة توصية  التهامى محمود على فوزيه -  952

   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  953

57472 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  954

57472 

   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد عيد غريب محمد احمد -  955

57472 

 57472   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  956

 57472   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  957

 57472   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  تويج السيد السيد احمد -  958

 البنوك جميع مع التعامل حق وله منفردا والتوقيع  االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن السيد توفيق اسالم -  959

 50186   برقم    20191127:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميبع مع التعامل صور وكافة والرهن

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191105:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(.   زايد اوالد)  وشركائه زايد جوهر محمد شركة -  1

 44881   برقم

 44881   برقم    20191105:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه زايد جوهر محمد -  2

    20191105:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة{  زايد اوالد}  وشريكه زايد جوهر محمد شركه -  3

 44881   برقم

   برقم    20191106:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الشامى رزق حسن حسن احمد -  4

45137 

   برقم    20191106:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الشامي رزق حسن حسن احمد -  5

45137 

   برقم    20191107:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و فهيم خليل محمد احمد شركه -  6

38083 

 38083   برقم    20191107:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه  خليل محمد احمد -  7

 38083   برقم    20191107:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه فهيم خليل محمد احمد -  8

   برقم    20191107:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و فهيم خليل محمد احمد شركه -  9

38083 

 38083   برقم    20191107:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه  خليل محمد احمد -  10

   برقم    20191107:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فهيم خليل محمد احمد -  11

38083 

    20191107:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه النادى العال عبد محمد السيد احمد -  12

 32212   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والتصدير لالستيراد  وشريكه  النادى  السيد  شركه -  13

 32212   برقم    20191107

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه فاضل السالم عبد محمد شركة -  14

59022 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  التكميليه واالعمال للمقاوالت وشركاه كراويه راغب شركه -  15

 33849   برقم    20191112

 33849   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  للمقاوالت كراويه شركه -  16

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  واوالده النشار ابراهيم عمرو شركه -  17

29571 

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه النشار ابراهيم عمرو -  18

29571 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتهم محمدعلى واحمد النشار ابراهيم عمرو -  19

 29571   برقم    20191112

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  على محمد واحمد النشار ابراهيم عمرو -  20

29571 

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والدهوا النشار ابراهيم عمرو شركه -  21

29571 

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه النشار ابراهيم عمرو -  22

29571 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتهم محمدعلى واحمد النشار ابراهيم عمرو -  23

 29571   برقم    20191112

   برقم    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  على محمد واحمد النشار ابراهيم عمرو -  24

29571 

   برقم    20191113:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه زيد ابو السيد على محمد احمد -  25

57578 

    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائه الطنطاوي محمد ابراهيم علي سامح -  26

 38775   برقم

 38775   برقم    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  شركاه و الطنطاوي علي -  27

   برقم    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها عطعوط احمد محمد اميره -  28

45316 

 45316   برقم    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها محمدين سعد مني -  29

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الكيال على السيد الدين ريموك الكيال على السيد محمد -  30

 32051   برقم    20191120

 32051   برقم    20191120:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  سنتر المتحده -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191121:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه القواس نبوى احمد طلعت -  32

18230 

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  واوالده القواس طلعت -  33

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه القواس احمد -  34

   برقم    20191121:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  القواس نبوى احمد اوالد شركه -  35

18230 

   برقم    20191121:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه القواس نبوى احمد طلعت -  36

18230 

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه شهروم ملخص  بسيطة توصية  واوالده القواس طلعت -  37

 18230   برقم    20191121:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه القواس احمد -  38

   برقم    20191121:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  القواس نبوى احمد اوالد شركه -  39
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