
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ابريل شهر االسكندرية شرق جريدة األسماء التجارية لمكتب
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 منتجات مصنع عن 93929 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان امين محمد امين -  1

 قسم - حسين احمد مسجد خلف الزوايده ش من المردومه الترعه ش:  بجهة ، االدوية ماعدا طبيه وفوط وكمامات ورقيه

 بيع عن 93923 برقم 25255414 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار حامد عبدالستار ماجده -  2

 قسم - الجديده المراغى مالك بن انس ش 9:  بجهة ، جمله عصائر

 عن 93929 برقم 25255423 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد الدمرداش محمد وجيهه -  3

 شدس مساكن 11 الرمل:  بجهة ، الغير لحساب سيارات تاجير مكتب

 ، مالبس مصنع عن 93929 برقم 25255429 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد على حسن امنيه -  4

 قبلي البلد المعمورة التين ش:  بجهة

 عن 93922 برقم 25255414 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العفيفى محمد احمد جالل محمد -  0

 باكوس العمرى ش 0:  بجهة ، المقاوالت مجال فى وتوريدات عامه مقاوالت

 مقاوالت عن 93929 برقم 25255423 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال محمد كمال نياسي -  9

 قسم - التشهيالت سور بجوار العمومى ش الثانية ابيس:  بجهة ، عمومية

 عن 93921 برقم 25255414 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد جمعه سالمه محمد -  9

 الرمل الناموس كوبرى الزراعه كليه سور امام الرحمن عباد ش:  بجهة ، بناء مواد توريدات

 بيع عن 93920 برقم 25255423 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم شريف صبحى محمد -  9

 قسم - سموحه - كامل مصطفى ش 25 -  3 رقم محل:  بجهة ، تجميل مستحضرات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  والمشروبات الماكوالت لتقديم مطعم  ،  شركة   وشركاه الزرقه عمرو -  1

 لسان مشروع سايد ووتر كورت بالفود C الوحده:  بجهة ، والمشروبات الماكوالت لتقديم مطعم عن ، 93924 برقم 25255422

 اول الرمل قسم - جليم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   04593:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،  علي الفتاح عبد مصطفي محمد   - 1

 نهائيا التجاره لترك 2525/  4/ 21 بتاريخ 10230 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم   25255423 تاريخ وفى ،   99992:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى على حزين السيد جمال/  المصرى   - 2

 نهائيا التجاره لترك 2525/  4/ 23 بتاريخ 10239 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255429 تاريخ وفى ،   99923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداهلل عبدالباسط على محمد   - 3

 نهائيا التجاره لترك 2525/  4/ 29 بتاريخ 10239 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25255429 تاريخ وفى ،   01299:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمود صبحى مديحه   - 4

 نهائيا التجاره لترك 2525/  4/ 29 بتاريخ 10239 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255429 تاريخ وفى ،   90493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان محمود محمد حسن جمعه   - 0

 نهائيا التجارة ترك بسبب 2525/4/29 فى 10239 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255429 تاريخ وفى ،   90909:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر احمد شعبان محمد   - 9

 نهائيا التجاره لترك 2525/  4/ 29 بتاريخ 10241 رقثم محو بامر شطب

 تم   25255429 تاريخ وفى ،   99939:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كرم محمد محمد محمد السيد محمود   - 9

 نهائيا التجاره لترك 2525/  4/ 29 بتاريخ 10245 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  94311 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  باز عبدالفتاح عبده احمد -  1

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  93592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاشون ستار التجارية السمه اضافه -  2

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  93592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالعظيم بدوى اسالم -  3

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  3299 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد سالم جابر محمد -  4

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  92995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعى اسماعيل سعد عبدالعزيز انوار -  0

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  90995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت نجم/  نجم حسين فتحى محمد -  9

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال أسر تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  25255429 ، تاريخ وفي  94404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد ابراهيم محمد اسالم -  9

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  39219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يعقوب بولس يسى عزت امير -  9

  جنيه  35555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  32959 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد محمد مصطفي -  9

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  32959 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للرحالت النونو - السيد محمد السيد مصطفي -  15

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 93921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد جمعه سالمه محمد -  1

 الرمل الناموس كوبرى الزراعه كليه سور امام الرحمن عباد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 93922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفيفى محمد احمد جالل محمد -  2

  باكوس العمرى ش 0 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 93929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان امين محمد امين -  3

  قسم - حسين احمد مسجد خلف الزوايده ش من المردومه لترعها ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 93929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال محمد كمال ياسين -  4

  قسم - التشهيالت سور بجوار العمومى ش الثانية ابيس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 93929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد الدمرداش محمد وجيهه -  0

 شدس مساكن 11 الرمل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 93920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شريف صبحى محمد -  9

  قسم - سموحه - كامل مصطفى ش 25 -  3 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 93929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد على حسن امنيه -  9

  قبلي البلد المعمورة التين ش ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 09222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد عبدالحكيم السيد -  9

 محافظة - عقل الخالق عبد المعز عبد محمد ملك الجالء ش من سرور السيد ش طنطا  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 93053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت عبيد مكرم جوزيف -  9

 1 رقم شقه االراهيميه الحريه طريق 105كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 90913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض السيد فريد محمد اسماعيل -  15

 جابر سيدى قسم الثانى الدور 22 شقه سموحه تعاونيات 119 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 32959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد مصطفي -  11

 المنتزه قسم بحرى بشر سيدى الناصر عبد جمال من متفرع ش 2 رقم عقار الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 0 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 32959    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، للرحالت النونو - السيد محمد السيد مصطفي -  12

 المنتزه قسم بحرى بشر سيدى الناصر عبد جمال من متفرع ش 2 رقم عقار الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 99991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس عباس حسن محمد -  1

 والتصدير االستيراد  نشاط الغاء:  التأشير

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد زكى رمضان/  والتصدير والنقل للتوريدات رمضان/  ليصبح التجارى االسم تعدل -  2

 ومواد سيارات غيار قطع مجال فى توريدات/  نشاط اضافة تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 2902

 بناء

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 2902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد  زكى  رمضان -  3

 بناء ومواد سيارات غيار قطع مجال فى توريدات/  نشاط اضافة تم

 وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 90913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض السيد فريد محمد اسماعيل -  4

 الحصول وبعد نت االنتر وماعدا الكمبيوتر عدا فيما وصيانتها مساحيه اجهزه ومبيعات مساحيه اعمال الى النشاط تعدل:  التأشير

 الالزمه التراخيص على

,  النشاط تعديل تم25255435 تاريخ وفي 94019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم الرشيدي هارون ابراهيم -  0

 التصدير عموم/  نشاط اضافة تم:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255429 تاريخ وفي 93929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دزي على حسن امنيه -  1

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 93929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد الدمرداش محمد وجيهه -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 93929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان امين محمد امين -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 93921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد جمعه سالمه محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 93922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفيفى محمد احمد جالل محمد -  0

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 93929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال محمد كمال ياسين -  9

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 93920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شريف صبحى محمد -  9

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ويلد بايب/  التجارية السمه اضافة تم: الى 93955 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255414:  تاريخ فى  ،  -  1

PIPE WELD P.W  /فردية منشاه   

 الحياه مؤسسه/  التجاريه السمه اضافه: الى 93993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255422:  تاريخ فى  ،  -  2

   فرديه منشاه/  للتصدير

 لتصنيع كالرز الى التجاريه السمه تعدل: الى 99991 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255423:  تاريخ فى  ،  -  3

   فرديه منشاه/ colors الجاهزه المالبس

 اسامه عمرو الى التجارى االسم تعدل: الى 15159 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255429:  تاريخ فى  ،  -  4

   السعود ابو حسن

 ويف بلو/  التجارية السمه اضافة تم: الى 04099 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255429:  تاريخ فى  ،  -  0

BLUE WAVE   

/  مفتاح محل الى التجارى االسم تعدل: الى 92949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255435:  تاريخ فى  ،  -  9

   خليفه الحميد عبد خليفه خالد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15159   برقم    25255429:  تاريخ ،   ابوالسعود اسامه عمرو -  1

 15159   برقم    25255429:  تاريخ ،   ابوالسعود اسامه عمرو -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 91249، برقم قيدها سبق ،  تعاونية جمعية والطرق والهندسه االنشائيه لالعمال االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  1

  جنيه  1055555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255429،

 وفي 91249، برقم قيدها سبق ،  تعاونية جمعية(  روود)  والطرق والهندسيه االنشائيه لألعمال االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  2

  جنيه  1055555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255429،   تاريخ

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/   الى التجارى االسم تعدل -  3

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255429،   تاريخ وفي 41941،

  جنيه  15555550555،

   تاريخ وفي 41941، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه بيومي احمد محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة -  4

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255429،

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/  التجارى االسم يعدل -  0

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255429،   تاريخ وفي 41941،

  جنيه  15555550555،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 49945    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حسين وليد شركة/  ديناميك شركة -  1

 المياه وابور المستقبل ابراج 4 برج شرقى الدسوقى جالل ش 9 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 25255429 تاريخ وفي 49945    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مرسي اهلل عبد محمد/  ديناميك شركة -  2

 المياه وابور المستقبل ابراج 4 برج شرقى الدسوقى جالل ش 9 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 25255429 تاريخ وفي 49945    برقم قيدها سبق  ، نتضام شركة ، تضامن شركه الى للشركه القانونى الشكل تعدل -  3

 المياه وابور المستقبل ابراج 4 برج شرقى الدسوقى جالل ش 9 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 49945    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حسين وليد شركة/  ديناميك شركة -  4

 المياه وابور المستقبل ابراج 4 برج شرقى الدسوقى جالل ش 9 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 25255429 تاريخ وفي 49945    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مرسي اهلل عبد محمد/  ديناميك شركة -  0

 المياه وابور المستقبل ابراج 4 برج شرقى الدسوقى جالل ش 9 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 25255429 تاريخ وفي 49945    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، تضامن شركه الى للشركه القانونى الشكل تعدل -  9

 المياه وابور المستقبل ابراج 4 برج شرقى الدسوقى جالل ش 9 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 99955    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، والبناء والتشيد العامه للمقاوالت المنعم عبد ومحمد فرج فتحى -  9

 الرمل سليمان ابو الزهراء منشيه 0 ش 24 العقار الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255429

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/   الى التجارى االسم تعدل -  9

 البحيرة شارع 23/  الى الشركة عام مركز تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 41941    برقم

 قسم - جانكليس

 وفي 41941    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه بيومي احمد محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة -  9

 قسم - جانكليس البحيرة شارع 23/  الى الشركة عام مركز تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/  التجارى االسم يعدل -  15

 البحيرة شارع 23/  الى الشركة عام مركز تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255429 تاريخ وفي 41941

 قسم - جانكليس

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم/   الى النشاط تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه نصر حسن نصر حسن -  1

 والخدمات البتروليه المواد ونقل النقل ومقاوالت النقل وسيارات لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا9 المجموعه من 39 والفقره

 واالجهزه البناء ومواد البتروليه المواد وتوريد وتجارة(  الالزمه التراخيص على الحصول وبعد العماله عدا فيما)  البتروليه

 جميع توريد تجارة  و والمقطورات والبطاريات واالطارات والمواتير واكسسوارتها غيارها وقطع السيارات واجزاء الكهربائيه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 93910   برقم قيدها سبق  ، العامه التوالمقاو البناء ومعدات االت

 بسيطة توصية

 ال المثال سبيل على(  ولوادر وبلدوزرات ورافعات وخالطات اوناش)   بسيطة توصية ، وشركاه نصر حسن نصر حسن -  2

 وتوريد وتجارة العائمة فيماعدا المطاعم وتشغيل وادارة وشراء انشاء وكذلك المكتبية واالدوات االثاث وتوريد تجارة وكذلك الحصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 انواعها بكافة الغذائية المواذ وتوزيع وتوريد وتجارة وخالفه والشوايات الثالجات الحصر ال المثال سبيل وعلى الكطاعم مستلزمات

 ومستلزماتها السيارات تموين طلمبات وتوريد السيارات وخدمة تموين محطات وشراء وادارة وانشاء الغير لدى وتصنيعها

 وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 93910   برقم قيدها سبق  ، الغيار وقطع البترولية للتنكات الالزمه والمضخات

 بسيطة توصية:  التأشير

 وخدمة التموين بمحطات الخاص ماركت الميني وتجهيز لها الالزمة  بسيطة توصية ، وشركاه نصر حسن نصر حسن -  3

 تزاول التى الرشكات مع تشترك ان للشركة ويجوز بها الخاصة المطاعم وتجهيز وارفف تكييف واجهزة ثالجات من السيارات

)  مث الغير لدى البترول تنكات انواع جميع وتصنيع الغير لدى انواعها بجمع المعادن وتشكيل مصر فى باعمالها شبيهه اعماال

 93910   برقم قيدها سبق  ، 5  بها الخاصة الغيار وقطع وتوركيبها وتوريدها(  وخالفه البترول محطات وتنكات تالتريال فنطاس

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي

 نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكته بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/   الى التجارى االسم تعدل -  4

 تعديل تم25255429 تاريخ وفي 41941   برقم قيدها سبق  ، الشركة غرض من التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد عموم

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 والتصدير االستيراد عموم نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكه بيومي احمد محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة -  0

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 41941   برقم قيدها سبق  ، الشركة غرض من التجارية والتوكيالت

 تضامن شركة

 عموم نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكه بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/  التجارى االسم يعدل -  9

 النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 41941   برقم قيدها سبق  ، الشركة غرض من التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد

 تضامن شركة:  التأشير وصف, 

 يماعداف والمستودعات المخازن وادارة وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، االدوية وتوزيع لتجارة اوفرسيز فارما -  9

 تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -  الخطيرة الكيماويات مخازن

 على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال

 القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمه التراخيص

,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/  الى الشركة اسم تعدل -  9

DISTRIBUTION OF MEDICINES وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة 

 والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -  الخطيرة الكيماويات مخازن فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة

 فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم

 القوانين امباحك اليخل بما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة

   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551

 -  الخطيرة الكيماويات مخازن فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، يوجد ال -  9

 وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 لمزاولة الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية

 بسيطة توصية

 فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  مساهمة شركة ، االدوية وتوزيع لتجارة اوفرسيز فارما -  15

 تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -  الخطيرة الكيماويات مخازن

 على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين سجلو التجاريه الوكاله اعمال

 القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمه التراخيص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/  الى الشركة اسم تعدل -  11

DISTRIBUTION OF MEDICINES وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  مساهمة شركة ، المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة 

 والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -  الخطيرة الكيماويات مخازن فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة

 فى حق اى كةالشر تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم

 القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة

   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551

 -  الخطيرة الكيماويات مخازن فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  مساهمة شركة ، يوجد ال -  12

 وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 لمزاولة الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية

 مساهمة شركة

 فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  مساهمة شركة ، االدوية وتوزيع لتجارة اوفرسيز فارما -  13

 تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -  خطيرةال الكيماويات مخازن

 على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال

 القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمه التراخيص

,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/  الى الشركة اسم تعدل -  14

DISTRIBUTION OF MEDICINES وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  مساهمة شركة ، المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة 

 والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -  الخطيرة الكيماويات مخازن فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة

 فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم

 القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة

   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551

 -  الخطيرة الكيماويات مخازن فيماعدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه  مساهمة شركة ، يوجد ال -  10

 وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى1992 لسنه 191 رقم والقانون 1992 لسنه 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 لمزاولة الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال اغراضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء وتعديالته المستوردين

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام اليخل بما المختصة الجهات من غرضها

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية

 مساهمة شركة

 مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه  بسيطة توصية ، االدوية وتوزيع لتجارة اوفرسيز فارما -  19

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه من وجه باى تشترك او

 التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة هيئاتال فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ،

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/  الى الشركة اسم تعدل -  19

DISTRIBUTION OF MEDICINES هذه لممارسة الالزمه  بسيطة توصية ، المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة 

 شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه  بسيطة توصية ، يوجد ال -  19

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه

   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551

 مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه  مساهمة شركة ، االدوية وتوزيع لتجارة اوفرسيز فارما -  19

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه من وجه باى تشترك او

 التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ،

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/  الى الشركة اسم تعدل -  25

DISTRIBUTION OF MEDICINES هذه لممارسة الالزمه  اهمةمس شركة ، المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة 

 شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه  مساهمة شركة ، يوجد ال -  21

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه

   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551

 مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه  مساهمة شركة ، االدوية وتوزيع لتجارة اوفرسيز فارما -  22

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه من وجه باى تشترك او

 التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ،

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/  الى الشركة اسم تعدل -  23

DISTRIBUTION OF MEDICINES هذه لممارسة الالزمه  مساهمة شركة ، المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة 

 شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها اتالشرك مع االوجه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه  مساهمة شركة ، يوجد ال -  24

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع االوجه

   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 11551

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الى الشركة اسم تعدل: الى 11551 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25255429:  تاريخ فى  ،  -  1

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND DISTRIBUTION OF MEDICINES االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/ 

 المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة

 الى الشركة اسم تعدل: الى 11551 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  25255429:  تاريخ فى  ،  -  2

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND DISTRIBUTION OF MEDICINES االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/ 

 المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة

 الى الشركة اسم تعدل: الى 11551 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  25255429:  تاريخ فى  ،  -  3

 PHARMA OVERSEAS TRADING AND DISTRIBUTION OF MEDICINES االدوية وتوزيع لتجارة سيز اوفر فارما/ 

 المصرى القانون الحكام وفقا مساهمة شركة

 التجارى االسم تعدل: الى 41941 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25255429:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكته بيومي محمد باهر - التغذية لخدمات بروفيشنالز شركة/   الى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العادية غير العامه الجمعيه اجتماع محضر بموجب ،،،  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خيري محمد حسين ليلى -  1

 محمد حسين ليلي/  المنتدب العضو تفويض - 1 االتى تم المالية للرقابه العامه الهيئه من والمعتمد 2525/3/19 بتاريخ والمنعقده

 ، للشركة مقر ايجار عقد على بالتوقيع خيرى محمد حسين ليلى/  المنتدب العضو تفويض/  ثانيا ، الشركة مقر بيع تنفيذ فى خيرى

 12052   برقم    25255429:  تاريخ

 باهر/  االول للطرف مكفول والتصرف والتوقيع االدارة حق/////   شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  2

 والتامينات والضرائب التجارى والسجل حكومية والغير والحكومية والعامه الخاصة الجهات كافة امام منفردا بيومى احمد محمد

 كافةة وكذلك كانت ايا اخرى جهه واى هيئاتها بكل الموانىء وهيئات الجمارك ومصلحة المختلفة والوزارات توالمحافظا واالحياء

 وللطرف الغير وكفاله والكفاله والرهن االقتراض وحق واالعتمادات الحسابات فتح فى واالجنبية المصرية والخاصة العامه البنوك

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ، البنكية الحسابات فتح فى الغير توكيل فى الحق االول

 باهر/  االول للطرف مكفول والتصرف والتوقيع االدارة حق/////   شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  3

 والتامينات والضرائب التجارى والسجل حكومية والغير والحكومية والعامه الخاصة الجهات كافة امام منفردا بيومى احمد محمد

 كافةة وكذلك كانت ايا اخرى جهه واى هيئاتها بكل الموانىء وهيئات الجمارك ومصلحة المختلفة والوزارات والمحافظات واالحياء

 وللطرف الغير وكفاله والكفاله والرهن االقتراض وحق واالعتمادات الحسابات فتح فى واالجنبية المصرية والخاصة العامه البنوك

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ، البنكية الحسابات فتح فى الغير توكيل فى الحق االول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 باهر/  االول للطرف مكفول والتصرف والتوقيع االدارة حق/////   شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  4

 والتامينات والضرائب التجارى والسجل حكومية والغير وميةوالحك والعامه الخاصة الجهات كافة امام منفردا بيومى احمد محمد

 كافةة وكذلك كانت ايا اخرى جهه واى هيئاتها بكل الموانىء وهيئات الجمارك ومصلحة المختلفة والوزارات والمحافظات واالحياء

 وللطرف الغير وكفاله والكفاله والرهن االقتراض وحق واالعتمادات الحسابات فتح فى واالجنبية المصرية والخاصة العامه البنوك

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ، البنكية الحسابات فتح فى الغير توكيل فى الحق االول

 الشركة باسم والتوقيع البنكية التعامالت كافة واجراء منها والصرف  شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  0

 باسم والشراء البيع اعمال وكافة الغير مع الشركة تبرمها تعاقدات ايه اجراء وكذلك بانواعها والهيئات والشركات البنوك امام

 اخرى اصول وايه واالراضي والمعادتل السيارات يتضمن وبما انواعها بكافة االصول لكافة والشراء البيع حق يشمل وبما الشركة

 االعمال لكافة درجاتها بمختلف والمحكام التجارى والسجل العقارى الشهر امام الشركة عن منفردا التوقيع حق ايضا االول وللطرف

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ، كانت ايا الشركة تعديالت عقود فيها وبما

 الشركة باسم والتوقيع البنكية التعامالت كافة واجراء منها والصرف  شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  9

 باسم والشراء البيع اعمال وكافة الغير مع الشركة تبرمها تعاقدات ايه اجراء وكذلك بانواعها والهيئات والشركات البنوك امام

 اخرى اصول وايه واالراضي والمعادتل السيارات يتضمن وبما انواعها بكافة االصول لكافة والشراء البيع حق يشمل وبما الشركة

 االعمال لكافة درجاتها بمختلف والمحكام التجارى والسجل العقارى الشهر امام الشركة عن منفردا التوقيع حق ايضا االول وللطرف

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ، كانت ايا الشركة تعديالت عقود فيها وبما

 الشركة باسم والتوقيع البنكية التعامالت كافة واجراء منها والصرف  شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  9

 باسم والشراء البيع اعمال وكافة الغير مع الشركة تبرمها تعاقدات ايه اجراء وكذلك بانواعها والهيئات والشركات البنوك امام

 اخرى اصول وايه واالراضي والمعادتل السيارات يتضمن وبما انواعها بكافة االصول لكافة والشراء البيع حق يشمل وبما الشركة

 االعمال لكافة درجاتها بمختلف والمحكام التجارى والسجل العقارى الشهر امام الشركة عن منفردا التوقيع حق ايضا االول وللطرف

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ، كانت ايا الشركة تعديالت عقود فيها وبما

 ماسبق بعض او كل فى الغير توكيل فى منفردا الحق االول وللطرف  شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  9

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ،

 ماسبق بعض او كل فى الغير توكيل فى منفردا الحق االول وللطرف  شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  9

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ،

 ماسبق بعض او كل فى الغير توكيل فى منفردا الحق االول وللطرف  شريك و مدير  تضامن شركة  بيومى احمد محمد باهر -  15

 41941   برقم    25255429:  تاريخ ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 90995   برقم    25255414:  تاريخ ، 2404  2519/  0/ 11ثانى تجديد  السيد احمد العظيم عبد احمد -  1

 93399   برقم    25255414:  تاريخ ، 2449  2525/  4/ 9 اول تجديد  على الشيخ عبدالستار محمود سعيد -  2

   برقم    25255414:  تاريخ ، 2439  2525/3/29 ثانى تجديد  والعطارة لالستيراد شرف/ طعيمه على عبدالغنى شرف -  3

99910 

 99910   برقم    25255414:  تاريخ ، 2439  2525/3/29 ثانى تجديد  طعيمه على عبدالغنى شرف -  4

 02159   برقم    25255414:  تاريخ ، 2449  2519/  9/ 29 ثانى تجديد  مرزوق  يوسف عبدالعليم الصافى -  0

 91542   برقم    25255414:  تاريخ ، 2403  2519/9/9 ثانى تجديد  غره كامل محمد امين -  9

 29959   برقم    25255414:  تاريخ ، 2449  2525/  4/ 1 رابع تجديد  الدسوقى  احمد  م/  الهندسيه بروميك -  9

 99359   برقم    25255414:  تاريخ ، 2439  2519/  9/ 14 ثانى تجديد  بشير المولى عبد فتحى ناجى -  9

:  تاريخ ، 2439  2519/  9/ 14 ثانى تجديد  بشير عبدالمولى ناجى/  العامه للمقاوالت بشير/  إلى التجارى االسم تعديل -  9

 99359   برقم    25255414

 29959   برقم    25255414:  تاريخ ، 2439  2525/  4/ 15 رابع تجديد  حسين على محمود -  15

 99959   برقم    25255414:  تاريخ ، 2405  2519/ / 9/ 25 اول تجديد  الهابط ابراهيم حسن مختار صبحى -  11

 29595   برقم    25255414:  تاريخ ، 2400  2525/  4/ 24 رابع تجديد  عبدالعال احمد خليل -  12

 99592   برقم    25255414:  تاريخ ، 2442  2525/  2/ 1 ثانى تجديد  عقل  حلمى عباس فاروق احمد -  13

 99450   برقم    25255414:  تاريخ ، 2409  2510/2/23 اول تجديد  احمد سليمان زكريا سليمان -  14

 99450   برقم    25255414:  تاريخ ، 2409  2525/2/23 ثانى تجديد  احمد سليمان زكريا نسليما -  10

 29599   برقم    25255410:  تاريخ ، 2491  2525/  4/ 24 رابع تجديد  حسانين على عبدالغنى عزه -  19

 92039   برقم    25255410:  تاريخ ، 2494  2519/  12/ 9 اول تجديد  بهنسى غنيم بهنسى توسكا -  19

 92940   برقم    25255410:  تاريخ ، 2493  2525/  2/ 12 اول تجديد  محمد السيد عبدالعزيز محمد -  19

 24999   برقم    25255419:  تاريخ ، 2499  2519/  0/ 11 رابع تجديد  حرب  ابراهيم  المنعم عبد احمد -  19

 99093   برقم    25255419:  تاريخ ، 2492  2519/  1/ 22 اول تجديد  على احمد النصر سيف احمد -  25

 90922   برقم    25255419:  تاريخ ، 2491  2519/ 4/ 29 ثانى تجديد  عبده محمد على ناديه -  21

 23355   برقم    25255419:  تاريخ ، 2499  2519/  12/ 13 رابع تجديد  حرب ابراهيم عبدالمنعم اشرف -  22

 04593   برقم    25255421:  تاريخ ، 2499  2519/  2/ 29 ثانى تجديد  علي الفتاح عبد مصطفي محمد -  23

 23292   برقم    25255421:  تاريخ ، 2499  2519/  12/ 12رابع تجديد  حرب ابراهيم عبدالمنعم خالد -  24

 91199   برقم    25255421:  تاريخ ، 2490  2519/9/19 ثانى تجديد  رجب ابوشبانه رجب محمد -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 95959   برقم    25255421:  تاريخ ، 2499  2510/  4/ 21 اول تجديد  نصير عطيه حسين الدين كمال -  29

 99999   برقم    25255421:  تاريخ ، 2494  2525/  3/ 14 ثانى تجديد  خميس عبيد محمد احمد -  29

    25255421:  تاريخ ، 2494  2525/  3/ 14 ثانى تجديد  خميس عبيد محمد احمد مكتب/  الى التجارى االسم تعدل -  29

 99999   برقم

:  تاريخ ، 2494  2525/  3/ 14 ثانى تجديد  خميس عبيد محمد احمد - الرحمه مكتب - التجارى االسم تعدل -  29

 99999   برقم    25255421

 29933   برقم    25255422:  تاريخ ، 2499  2525/ 4/ 12رابع تجديد  محروس ابراهيم ماجد -  35

 44920   برقم    25255422:  تاريخ ، 2499  2519/  12/ 14 ثالث تجديد  عمار هشام/ د صيدليه -  31

 93205   برقم    25255422:  تاريخ ، 2493  2525/4/9 اول تجديد  جرجس يوسف ميالد مراد -  32

 92549   برقم    25255422:  تاريخ ، 2494  2519/  9/ 19 اول تجديد  الحميد عبد سامح احمد انجى -  33

 99930   برقم    25255422:  تاريخ ، 2491  2525/3/19 ثانى تجديد  احمد السيد محمد غازى عرفه -  34

 93911   برقم    25255423:  تاريخ ، 2499  2513/12/19 اول تجديد  السيد الحمد شيبه مرتضى محمد -  30

 93911   برقم    25255423:  تاريخ ، 2499  2519/12/19 ثانى تجديد  السيد الحمد شيبه مرتضى محمد -  39

 99905   برقم    25255423:  تاريخ ، 2494  2519/  9/ 9 ثانى تجديد  يونس ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  39

 99533   برقم    25255423:  تاريخ ، 2490  2510/  1/ 29 اول تجديد  القماش حسن على حسن محمد -  39

 99533   برقم    25255423:  تاريخ ، 2499  2525/  1/ 29 ثانى تجديد  القماش حسن على حسن محمد -  39

 49390   برقم    25255429:  تاريخ ، 2019  2525/  0/ 11 ثالث تجديد  الدين محيى محمد الدين محى -  45

:  تاريخ ، 2019  2525/  0/ 11 ثالث تجديد  محىالدين  محمد محىالدين - ترافل البراق/  الى التجارى االسم عدلت -  41

 49390   برقم    25255429

 93094   برقم    25255429:  تاريخ ، 2019  2519/4/9 اول تجديد  المهدى احمد غزال محمود ايمان -  42

 39529   برقم    25255429:  تاريخ ، 2013  2519/9/3 ثالث تجديد  ابراهيم محمد زكريا مدحت -  43

 15119   برقم    25255429:  تاريخ ، 2029  2554/ 11/ 29 ثانى تجديد  سالم سليمان سالم -  44

 15119   برقم    25255429:  تاريخ ، 2029  2559/  11/ 29 ثالث تجديد  سالم سليمان سالم -  40

 15119   برقم    25255429:  تاريخ ، 2029  2514/ 11/ 29 رابع تجديد  سالم نسليما سالم -  49

 15119   برقم    25255429:  تاريخ ، 2035  2519/ 11/ 29 خامس تجديد  سالم سليمان سالم -  49

 92993   برقم    25255429:  تاريخ ، 2019  2525/  2/ 1اول تجديد  عاشور احمد محمد زينب -  49

 09939   برقم    25255429:  تاريخ ، 2023  2513/  1/ 25 اول تجديد  جبريل رياض السيد امل -  49

 09939   برقم    25255429:  تاريخ ، 2024  2519/  1/ 25 ثانى تجديد  جبريل رياض السيد امل -  05

 92352   برقم    25255429:  تاريخ ، 2050  2519/11/9 اول تجديد  العمرى احمد محمد مروان -  01

 95199   برقم    25255429:  تاريخ ، 2054  2525/ 4/ 19 ثانى تجديد  اللبودى ابراهيم عرب احمد سعد -  02



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 99939   برقم    25255429:  تاريخ ، 2059  2525/3/22 ثانى تجديد  محمد شحاته محمد محمد -  03

 01299   برقم    25255429:  تاريخ ، 2032  2511/  9/ 20 اول تجديد  ابراهيم محمود صبحى مديحه -  04

 01299   برقم    25255429:  تاريخ ، 2033  2519/  9/ 20 ثانى تجديد  ابراهيم محمود صبحى مديحه -  00

 99902   برقم    25255429:  تاريخ ، 2022  2525/  3/ 23 ثانى تجديد  ابراهيم  على محمود على احمد -  09

 15241   برقم    25255429:  تاريخ ، 2059  2519/ 12/ 19 خامس تجديد  نصير محمود الدين ضياء محمد -  09

:  تاريخ ، 2059  2519/ 12/ 19 خامس تجديد(   نصير محمود الدين ضياء محمد)  الدين ضياء محمد منشأه -  09

 15241   برقم    25255429

 95199   برقم    25255429:  تاريخ ، 2055  2525/  4/ 10 ثانى تجديد  احمد سليمان زكريا حسن -  09

 99902   برقم    25255429:  تاريخ ، 2021  2525/  3/ 23اول تجديد  ابراهيم على محمود على احمد -  95

 90920   برقم    25255429:  تاريخ ، 2005  2519/  1/ 0 اول تجديد  المغربى عبدالحميد فاروق محمد احمد -  91

 95219   برقم    25255429:  تاريخ ، 2049  2525/  4/ 25 ثانى تجديد  عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالمنعم احمد -  92

 09211   برقم    25255429:  تاريخ ، 2004  2519/9/19 ثانى تجديد  عالم محمد فرحات احمد -  93

 95512   برقم    25255429:  تاريخ ، 2001  2525/  4/ 9 ثانى تجديد  جبر احمد اسماعيل احمد -  94

 92995   برقم    25255429:  تاريخ ، 2039  2510/ 11/ 20 اول تجديد  الشافعى اسماعيل سعد عبدالعزيز انوار -  90

 90913   برقم    25255429:  تاريخ ، 2045  2514/  4/ 29 اول تجديد  عوض السيد فريد محمد اسماعيل -  99

 90913   برقم    25255429:  تاريخ ، 2041  2519/  4/ 29 ثانى تجديد  عوض السيد فريد محمد اسماعيل -  99

 99939   برقم    25255429:  تاريخ ، 2090  2519/  1/ 29 اول تجديد  كرم محمد محمد محمد السيد محمود -  99

 95954   برقم    25255429:  تاريخ ، 2003  2519/  1/ 14 اول تجديد  متولى النبى عبد احمد محمد -  99

 99530   برقم    25255429:  تاريخ ، 2000  2519/11/14 اول تجديد  معوض عباس ضوى مصطفى -  95

 99599   برقم    25255429:  تاريخ ، 2043  2525/2/1 ثانى تجديد  السيد محمود محمد محمود السيد محمد -  91

 99331   برقم    25255429:  تاريخ ، 2002  2525/  2/ 19 ثانى تجديد  ابوالعال حسن متولى محمد -  92

 42390   برقم    25255429:  تاريخ ، 2091  2519/  3/ 25 ثالث تجديد  اهلل خير محجوب محمد جيهان -  93

 34413   برقم    25255429:  تاريخ ، 2095  2519/ 15/ 3 ثالث تجديد  اهلل خير محجوب محمد صبرى -  94

 93399   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  2525/  4/ 12 اول تجديد  مراد محمد سمير احمد سامر -  90

 95910   برقم    25255435:  تاريخ ، 2095  2525/  0/ 35 ثانى تجديد  سالمه محمود انور احمد محمد -  99

 93954   برقم    25255435:  تاريخ ، 2091  2525/  0/ 19 اول تجديد  احمد اسماعيل سيد عبدالناصر -  99

 990   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  1990/1/9 اول تجديد  صالح عباس محمد -  99

 990   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  2555/1/9 ثانى تجديد  صالح عباس محمد -  99

 990   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  2550/1/9 ثالث تجديد  صالح عباس محمد -  95



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 990   برقم    25255435:  تاريخ ، 2095  2515/1/9 رابع تجديد  صالح عباس محمد -  91

 990   برقم    25255435:  تاريخ ، 2091  2510/1/9 خامس تجديد  صالح عباس محمد -  92

 990   برقم    25255435:  تاريخ ، 2092  2525/1/9 سادس تجديد  صالح عباس محمد -  93

 93401   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  2525/  4/ 29 اول تجديد  بدوى عبداللطيف السيد محمد -  94

 99954   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  2519/  2/ 19 اول تجديد  سامى ميخائيل بيشوى -  90

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 49502   برقم    25255414:  تاريخ ، 2440  2525/  4/ 9 ثالث تجديد  وشركاه الديب على احمد رؤف -  4

 9 ثالث تجديد  2559 لسنه 9533برقم عنه ومشهر مسجل ملحصه التاريخ ثابت عقد بموجب بسيطه توصيه الشركه اصبحت -  0
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 تاريخ ، 2409  2525/  2/ 23 ثالث تجديد  وشركاه محمود الرؤوف عبد محمود/  والشحوم الزيوت لتجارة وشركاه الوكيل -  9
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 ، 2409  2519/  3/ 29 اول تجديد  وشركاه محمود الرؤوف عبد محمود/  والشحوم الزيوت لتجارة وشركاه الوكيل -  15

 40092   برقم    25255410:  تاريخ

 19394   برقم    25255410:  تاريخ ، 2492  2519/ 3/ 19 رابع تجديد  وشركاه فايز عماد -  11

   برقم    25255410:  تاريخ ، 2490  2525/0/9 رابع تجديد  وشركاه محمد الشافعى محمد/  ميديكال طنطاوى -  12
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   برقم    25255410:  تاريخ ، 1495  2525/  0/ 19 ثانى تجديد  وشريكها عبدالرحمن محمد لسيدا عبداللطيف ايمان -  13
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:  تاريخ ، 1495  2525/  0/ 19 ثانى تجديد  وشركاه ابوعيطه محمد طلعت محمود محمود/  الى الشركة اسم يعدل -  14

 95990   برقم    25255410



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    25255419:  تاريخ ، 2493  2525/4/35 رابع تجديد  وشركاه مشالى  النحاس مصطفى - تريد مشالى -  10

29119 

:  تاريخ ، 2493  2525/4/35 رابع تجديد  وشركاه مشالى مصطفى ايمن/  تريد مشالى/  إلى التجارى االسم تعدل -  19

 29119   برقم    25255419

 لسنه 090 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه 1050 برقم توقيعاته لىع مصدق عقد بموجب بسيطه توصيه الشركه اصبحت -  19

 29119   برقم    25255419:  تاريخ ، 2493  2525/4/35 رابع تجديد  2550

 49929   برقم    25255419:  تاريخ ، 2499  2515/9/1 اول تجديد  وشركاه حسنين ابراهيم شعبان -  19
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    25255429:  تاريخ ، 2012  2525/  3/ 12 ثالث تجديد  وشريكتها السيد رمضان سعاد/  البتروليه للخدمات البمبى -  22
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  2525/  3/ 12 ثالث تجديد  وشركاه عبدالعزيز سعد احمد/  البتروليه للخدمات البمبى شركه/  الى التجارى االسم تعدل -  23

 40941   برقم    25255429:  تاريخ ، 2012

 33251   برقم    25255429:  تاريخ ، 2059  2519/9/19 ثالث تجديد  وشريكته فتحى فريد سامح -  24

 20932   برقم    25255429:  تاريخ ، 2051  2559/9/22 ثانى تجديد  وشركاه فهيم مجدى -  20

   برقم    25255429:  تاريخ ، 2051  2559/9/22 ثانى تجديد  وشركاه حبشى بيشوى/  الى التجارى االسم تعدل -  29

20932 

 20932   برقم    25255429:  تاريخ ، 2052  2514/9/22 ثالث تجديد  وشركاه فهيم مجدى -  29

   برقم    25255429:  تاريخ ، 2052  2514/9/22 ثالث تجديد  وشركاه حبشى بيشوى/  الى التجارى االسم تعدل -  29

20932 

 20932   برقم    25255429:  تاريخ ، 2053  2519/9/22 رابع تجديد  وشركاه فهيم مجدى -  29

   برقم    25255429:  تاريخ ، 2053  2519/9/22 رابع تجديد  وشركاه حبشى بيشوى/  الى التجارى االسم تعدل -  35

20932 

 92909   برقم    25255429:  تاريخ ، 2029    اهوشرك ابوعلفه امين امين الدين عماد الدين نور -  31

 ، 2011  2525/3/22 ثانى تجديد  عشرة وعادل عمرو/  التجارية والوكاالت والتصدير لالستيراد التجارية عشرة شركة -  32

 99931   برقم    25255429:  تاريخ

  وشركاه عشره ابراهيم عمرو/  التجاريه والوكاالت والتصدير لالستيراد التجاريه عشره شركه الى الشركه        االسم تعدل -  33

 99931   برقم    25255429:  تاريخ ، 2011  2525/3/22 ثانى تجديد

   برقم    25255429:  تاريخ ، 2499  2525/  4/ 29 رابع تجديد  احمد عبدالمنعم احمد وشريكه احمد عبدالمنعم محمد -  34

29155 

 تجديد  عنة ومشهر مسجل ملخصة التاريخ ثابت غير عرفى تعديل وعقد التاريخ ثابت عقد بموجب تضامن الشركة اصبحت -  30

 29155   برقم    25255429:  تاريخ ، 2499  2525/  4/ 29 رابع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 91119   برقم    25255429:  تاريخ ، 2059  2519/4/9 اول تجديد  وشريكه امين محمد هانى -  39

 91119   برقم    25255429:  تاريخ ، 2059  2519/4/9 اول تجديد  ابوشامه احمد شريكهو هيكل محمود -  39

 تاريخ ، 2049  2519/11/9 اول تجديد  مدحت عبدالرحمن وشريكه زكريا مدحت/  والتجارة لاللكترونيات الدولية الشركة -  39

 92359   برقم    25255429: 

 15999   برقم    25255429:  تاريخ ، 2093  2525/3/9 خامس تجديد  وشريكه  السيد عبدالحميد  السيد -  39

 15999   برقم    25255429:  تاريخ ، 2093  2525/3/9 خامس تجديد  وشريكته السيد عبدالحميد السيد -  45

 15999   برقم    25255429:  تاريخ ، 2093  2525/3/9 خامس تجديد  وشريكه  السيد عبدالحميد  السيد -  41

 15999   برقم    25255429:  تاريخ ، 2093  2525/3/9 خامس تجديد  وشريكته السيد عبدالحميد السيد -  42

 15999   برقم    25255429:  تاريخ ، 2093  2525/3/9 خامس تجديد  وشريكه  السيد عبدالحميد  السيد -  43

 15999   برقم    25255429:  تاريخ ، 2093  2525/3/9 خامس تجديد  وشريكته السيد عبدالحميد السيد -  44

 29192   برقم    25255429:  تاريخ ، 2049  2519/11/4 رابع تجديد  وشركاه هيكل عصام -  40

 29991   برقم    25255429:  تاريخ ، 2044  2525/4/9 رابع تجديد  وشركاه السعيد  هشام - اخوان الطلخاوى -  49

 15950   برقم    25255435:  تاريخ ، 2099  2525/4/1 خامس تجديد  المونى احمد وفاديه خليفه محمد وهشام وليد -  49

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ـــــــــــــــــــــ  

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 19934   برقم    25255410:  تاريخ ، 2525/4/10 فى 394 رقم الرهن تجديد  والتجاره للتسويق الدوليه  توشكى -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 


