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 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الطبية ابواالعش والبيطرية البشرية االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركائها بيسم مرسى احمد نجالء -  1

 والبان لالتجمي ومستحضرات بالمرضى الخاصة واالغذية التشخيصية والمستحضرات المعملية واالدوات التعويضية واالالت

 التطويرو والتصميم التوصيف اعمال - االعمال ريادة ودعم التكنولوجيه االعمال حاضنات - الغير لدى ماسبق وتصنيع االطفال

 وبالوسائل سباتالحا على البيانات ادخال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجه النظم وتطوير انتاج - انواعها بمختلف الحاسبات لنظم

 عن ، 2242 برقم 21211422 فى ،قيدت 111111110111   مالها ،رأس   تطوير فى تستثمر التى المشروعات - االلكترونية

 والمستحضرات ةالمعملي واالدوات عويضيةالت واالالت الطبية واالعشاب والبيطرية البشرية االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 االعمال اتحاضن - الغير لدى ماسبق وتصنيع االطفال والبان التجميل ومستحضرات بالمرضى الخاصة واالغذية التشخيصية

 النظم ويروتط انتاج - انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال - االعمال ريادة ودعم التكنولوجيه

 ، تطوير فى ثمرتست التى المشروعات - االلكترونية وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجه

الجامعه مستشفى خلف:  بجهة  - 

 وموالرس والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق  ،  شركة   وشركائها بيسم مرسى احمد نجالء -  2

 - عليها والتدريب هاوتشغيل االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال - الصناعية

 ةالتعويضي واالالت الطبيه واالجهزة االعشاب فى والجمله وتجارةالتجزئة وتوزيع بيع -االنترنت وخدمات االتصاالت

 داخل لنشاطا هذا يمارس ان بشرط االطفال والبان التجميل ومستحضرات بالمرضى الخاصة واالغذية يهالتشخيص والمستحضرات

 ، 2242 برقم 21211422 فى ،قيدت 111111110111   مالها ،رأس   الجديدة العمرانية والمجتمعات اوبالمدن النائية المناطق

 التطبيقاتو البرامج وانتاج تصميم اعمال - الصناعية والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق عن

 وتوزيع بيع -االنترنت وخدمات االتصاالت - عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء

 بالمرضى اصةالخ واالغذية التشخيصيه والمستحضرات التعويضية واالالت الطبيه واالجهزة االعشاب فى والجمله وتجارةالتجزئة

 ، الجديدة ةالعمراني والمجتمعات اوبالمدن النائية المناطق داخل النشاط هذا يمارس ان بشرط االطفال والبان التجميل ومستحضرات

الجامعه مستشفى خلف:  بجهة  - 

 شان فى 1791 لسنة 112 رقم القانون احكام مراعاة مع ديروالتص االستيراد -  ،  شركة   وشركائها بيسم مرسى احمد نجالء -  3

 القراراتو واللوائح القوانين احكام مراعاة والمرئيةمع والمقروءه المسموعه صورة بكافة واالعالن الدعاية -والتصدير االستيراد

 فى ،قيدت 111111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه

 االستيراد شان فى 1791 لسنة 112 رقم القانون احكام مراعاة مع والتصدير االستيراد - عن ، 2242 برقم 21211422

 ساريهال والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة والمرئيةمع والمقروءه المسموعه صورة بكافة واالعالن الدعاية -والتصدير

الجامعه مستشفى خلف:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى  - 

 واالسماك واللحوم والفواكه الخضروات وتجميد لتبريد الثالجات وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكته السيد محمد انور محمد -  4

 األساسية المرافقب األراضي وتجهيز استصالح  - االلبان ومنتجات صائروالع الغذائية المواد لتغليف مصنع وتشغيل واقامة وتعبئة

 مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع  -.  لالستزراع قابلة تجعلها التي

 المناطق اعد فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن،  واالستزراع االستصالح ألغراض

 ، 2211 برقم 21211427 فى ،قيدت 1111110111   مالها ،رأس   2119 لسنة 311 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 المواد غليفلت مصنع وتشغيل واقامة وتعبئة واالسماك واللحوم والفواكه الخضروات وتجميد لتبريد الثالجات وتشغيل اقامة عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 استزراع  -.  راعلالستز قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  - االلبان ومنتجات والعصائر الغذائية

 تستخدم أنو،  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي

 لسنة 311 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق

التحرير ش من - الشافعى االمام شارع:  بجهة ، 2119  - 

 مع التجارية التوكيالت - 2112 لسنه 313 رقم الجمهوريه رئيس قرار مراعاه و  ،  شركة   وشريكته السيد محمد انور محمد -  5

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التجارية الوكاالت اعمال تنظيم بشأن 1722 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة

 فى ،قيدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 احكام مراعاة مع التجارية التوكيالت - 2112 لسنه 313 رقم الجمهوريه رئيس قرار مراعاه و عن ، 2211 برقم 21211427

 لىوع السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التجارية الوكاالت اعمال تنظيم بشأن 1722 لسنة 121 رقم القانون

التحرير ش من - الشافعى االمام شارع:  بجهة ، نشاطها لباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 2237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاداهلل اهلل نعمت اهلل جاد معتصم/  لصاحبها لالخشاب النجار مصنع -  1

 رقم بلوك -( 34) رقم االرض قطعة النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422

جرجا بغرب الصناعيه المنطقة - االولى المرحلة - الصغيرة الصناعات بقطاع -( 2/24)  -  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

 وفي 1133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمدم محمود محمد لصاحبها السيارات فالتر لصناعة الفرنسيه المصرية -  1

 اقامة - جراراتوال السيارات فالتر لتصنيع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211421 تاريخ

 كافة على ولالحص المنشاه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الطبية الكمامات لتصنيع مصنع وتشغيل

نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 912، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة علي ابراهيم على ايمن -  1

جنيه  27111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 912، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه على ابراهيم على ايمن -  2

جنيه  27111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 912، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة علي ابراهيم على ايمن -  3

جنيه  27111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 912، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه على ابراهيم على ايمن -  4

جنيه  27111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 2221، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  5

جنيه  111111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

 رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 2221، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  6

جنيه  111110111111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعشرون اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  1

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون  

 ميةالرس الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  2

 اصول لكافة اعهانو بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك

 فى لحقا وله بذلك الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة

 الشركة في سبق ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 وعشرون اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  3

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون  

 ميةالرس الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  4

 اصول لكافة اعهانو بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك

 فى لحقا وله بذلك الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة

 الشركة في سبق ما وكل البنوك مع والتعامل كةالشر باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 وعشرون اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  5

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون  

 ميةالرس الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  6

 اصول لكافة اعهانو بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك

 فى لحقا وله بذلك الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة

 الشركة في سبق ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 وعشرون اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  7

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون  

 ميةالرس الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد فهمي العظيم عبد احمد -  8

 اصول لكافة اعهانو بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك

 فى لحقا وله بذلك الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة

 الشركة في سبق ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  9

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون  

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  10

 لكافة انواعه كافةب رهنوال االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك الرسمية

 الحق وله كبذل الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول

 الشركة في بقس ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  11

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون  

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  12

 لكافة انواعه كافةب والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك الرسمية

 الحق وله كبذل الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول

 الشركة في بقس ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  13

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون  

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  14

 لكافة انواعه كافةب والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك الرسمية

 الحق وله كبذل الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول

 الشركة في بقس ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

 اربعة فقط24111111/الشركه مال رأس فى وحصته  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  15

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون  

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق له يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  المدنى الجابر عبد فوزى احمد -  16

 لكافة انواعه كافةب والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق وله منفردا فهمى عبدالعظيم احمد المتضامن للشريك الرسمية

 الحق وله كبذل الخاصة الحكومية الجهات كافة امام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول

 الشركة في بقس ما وكل البنوك مع والتعامل الشركة باسم الغير كفالة حق وله ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى

:  تاريخ ، الغير فقط مصرى جنيه مليون وعشرون سته الغير فقط23111111 الشركه مال رأس فى وحصته ولصالحها

2199   برقم    21211417  

:  تاريخ ، ضامنمت شريك ليصبح الموصي الشريك صفة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابراهيم محمد بخيت نبيل -  17

912   برقم    21211423  

:  تاريخ ، ضامنمت شريك ليصبح الموصي الشريك صفة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابراهيم محمد بخيت نبيل -  18

912   برقم    21211423  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

912   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكة علي ابراهيم على ايمن -  1  

912   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه على ابراهيم على ايمن -  2  

912   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكة علي ابراهيم على ايمن -  3  

912   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه على ابراهيم على ايمن -  4  

   برقم    21211423:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  5

2221 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    21211417:  ريختا ، 231  2121/4/13/حتى سارى  فهمي العظيم عبد واحمد الجابر عبد فوزي احمد شركة -  1

2199 

   برقم    21211417:  تاريخ ، 231  2121/4/13/حتى سارى  فهمي العظيم عبد واحمد الجابر عبد فوزي احمد شركة -  2

2199 

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، 231  2121/4/13/حتى سارى  وشركاه الجابر عبد فوزي احمد شركة -  3  

2199   برقم    21211417:  تاريخ ، 231  2121/4/13/حتى سارى  وشريكه فهمي عبدالعظيم احمد -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


