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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  

 

 توريدات)  عن 35301 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته سامى كامل ماركو -  1

/  المتنزه 9 رقم ش 21:  بجهة ،(  الطباعة ومواد واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر دون)  وفنادق مطاعم مستلزمات

 االرضى بعد االول الدور 3 رقم شقة

 ومستحضرات بوتيك عن 35326 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم نادى نعيم -  2

 القضاعى ش 20:  بجهة ، تجميل

 شنط بيع عن 35295 برقم 20201004 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صبحى احمد هشام -  3

 االرضى الدور  -(  1) رقم محل - الجيش ش 83:  بجهة ، جلدية ومنتجات

 قطع توريد عن 35306 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبي محمود محمد محمود -  4

 الساحل - النزهة سوق امام شريف شارع 12:  بجهة ، سيارات غيار

 نشر مكتب عن 35294 برقم 20201004 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر توفيق هللا عبد مدحت -  5

 موافقة)  الالزمة التراخيص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف عدا فيما الكتب وتوزيع

 الجند مساكن ش أ 10:  بجهة ،(  2020 لسنه 41 رقم امنية

 عن 35327 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود فاوى الجواد عبد فاطمة -  6

 حجرة البادية باحثة ش 50:  بجهة ،(  الطباعة ومواد واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما)  عمومية توريدات

 باالرضى الرابع بالدور 5 رقم شقة من

 بيع عن 35331 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد اسماعيل اسامة -  7

 القلعة االرضى الدور 1 رقم محل على محمد ش 172:  بجهة ، محمول اكسسوار

 بضائع شحن عن 35318 برقم 20201018 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود فوزى منال -  8

 االول بالدور 1 شقه اسعد ش 5:  بجهة ، خفيفة

 بجهة ، بقالة عن 35335 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان سعيد محمود -  9

 1 رقم محل - اغاخان الزهراء ش 4: 

 توريد مكتب عن 35304 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رشاد مدحت ايه -  10

 االرضى بالدور 1 رقم شقة من غرفة - القرقول بحرى ش 34:  بجهة ، السيارات غيار قطع

 بيع عن 35319 برقم 20201018 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد علي الغني عبد خالد -  11

 الموسكي - العسيلي غالي حارة 4:  بجهة ،( ومستلزماته العسكري الزي دون) جملة جاهزة مالبس

 توريد عن 35321 برقم 20201019 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران ابراهيم السيد محمد -  12

 االرضى فوق الثانى الدور(  3)  رقم شقة يونس العال ابو ش 14:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 وحلويات بقالة عن 35324 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا نظيم رزق عصام -  13

 االرضى الدور - سابقا الرافعى الهرامة عزبة ش 4:  بجهة ، جملة

 مالبس بيع عن 35292 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسعد رياض شوقى مايكل -  14

 شبرا الصالح الراعى ممر 121:  بجهة ،( واكسسواراتة العسكرى الزى دون) جاهزة

 تجارة عن 35297 برقم 20201005 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليم عبد الفتاح عبد عماد احمد -  15

 باالرضى 1 رقم شقة ناصر ش 28:  بجهة ، السيارات غيار قطع
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 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 35340 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجبان الشهيد عبد كمال صفوت -  16

 فاروق احمد من لملوم ش 19:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرية المالبس دون)  جاهزة مالبس ورشة

 تجارة عن 35313 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان نسليما احمد اشرف -  17

 ارضى دور جمال االمير ح 3:  بجهة ، ومستلزماتها العسكرية المالبس دون جملة جاهزة مالبس

 دون مكتبة عن 35330 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نور محمد سمير هشام -  18

 العباسية - السرايات شارع 26 عقار االرضى الدور 2 شقة:  بجهة ، واالحبار الطباعة ودون المستندات تصوير اعمال

 35309 برقم 20201012 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر الفتاح عبد بحيرى محمدى عمرو -  19

 9 الدور االنصارى عبادة ابن ش 60:  بجهة ، سيارت غيار قطع استيراد عن

 تجارة عن 35299 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد ذكرى ايمن -  20

 السنباطى الحق عبد ش أ6 أ4-4 بالعقار الربع بالدور 4 رقم محل:  بجهة ، الكهربائية االدوات

 توزيع عن 35328 برقم 20201021 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمود جمال محمد احمد -  21

 شرف ابراهيم حارة 13:  بجهة ، منزلية ادوات

 قطع تجارة عن 35308 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هبيل زكى فايز مجدى -  22

 البحر جسر شارع ب 145 عقار 2 رقم محل:  بجهة ، مستعملة سيارات غيار

 اكسسوار بيع عن 35316 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم غريب نبيل محمد -  23

 االرضى بالدور محل - العطار ش 1:  بجهة ،(  االنترنت وخدمات ومستلزماته االكمبيوتر دون) محمول

 اكسسوار بيع عن 35296 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين احمد هالل احمد -  24

 على محمد ش من ممتاز ش 6 عقار 18 محل:  بجهة ، محمول

 توريدات عن 35339 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد لويز حمدى بليغ -  25

 االول بالدور 3 رقم حجرة البرابرة درب ش من النمروسى عطفة 3:  بجهة ،(  الطبية المستحضرات دون)  التجميل مستحضرات

 االرضى بعد

 مقاوالت مكتب عن 35303 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فيلبس سعد نادر فادى -  26

 الثانى بالدور شقة - جنينةال ارض الجالد ترعة من الزهور شارع( 13: ) بجهة ، عامه

 توريدات عن 35338 برقم 20201027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل قاسم جمال محمد -  27

 الموسكي - األرضي بالدور محل - السنباطي الحق عبد شارع 10:  بجهة ، كهربائية ادوات

 عن 35291 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود المحسن عبد محمد -  28

 السرجانى شارع 13:  بجهة ، تصدير

 توريدات عن 35334 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد حسن محمد -  29

 القصيرين االزهار ش 3:  بجهة ،(  6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما للتوريدات بالنسبة)  مكتبى واثاث عمومية

 توريد عن 35317 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى الفتوح ابو موسى فاطمة -  30

 السيرج منية ش 21 بالعقار االرضى بالدور 2 شقة:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 توريدات عن 35341 برقم 20201028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل لبيب رشدى محمد -  31

 مسره ش حازق ح 28:  بجهة ،(  الطباعة ومواد واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر دون)  عمومية

 لوازم بيع عن 35298 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن العليم عبد السيد طه -  32

 3 محل الجيش ش من الجوهرى عطفه 2:  بجهة ، احذية



 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

 فول مطعم عن 35293 برقم 20201004 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمال مصطفى حمدى عماد -  33

 البوالقية الترعة - المحمودى ش 26:  بجهة ، وطعمية

 استيراد عن 35310 برقم 20201012 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلدس صموئيل ميخائيل نادر -  34

 رقم العقار الثانى بالدور 6 رقم شقة:  بجهة ،(  6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما لالستيراد بالنسبة) وتصدير

 ناجى ابراهيم/ د ش 19

 اثاث ورشة عن 35307 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود صالح بدر -  35

 االرضى بالدور محل العجوز حوض السيد عادل ش 18:  بجهة ، مكتبى

 فول)  مطعم عن 35320 برقم 20201019 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد سيد محمد -  36

 العباسية المدخل يسار 3 رقم محل العهد ولى مدرسة ش 14:  بجهة ،( وطعمية

 مقاوالت عن 35305 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس شحاته سمير جورج -  37

 الساحل - حجاب محمد شارع 29:  بجهة ، الحفر اعمال

 عن 35337 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ساويرس غطاس بشرى بيشوى -  38

 الشناوى مأمون ش 6:  بجهة ،(  الطباعة ومواد واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر دون)  عامة توريدات

 متعهد مكتب عن 35289 برقم 20201001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندى فؤاد جرجس فؤاد -  39

 الترعة - حنا هللا عطا شارع 43:  بجهة ،(  السياحة شركات بأعمال القيام دون)  العربية مصر جمهورية داخل ورحالت عمال نقل

 االرضى فوق الثانى بالدور 3 شقة البوالقية

 توريد عن 35312 برقم 20201013 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متى ابراهيم موسى ابراهيم -  40

 الثانى بالدور 30 رقم محل العتبة مول السنباطى الحق عبد شارع أ6/أ4/4:  بجهة ، كهربائية ادوات

 معرض عن 35332 برقم 20201022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسعد محروس بدر موريس -  41

 محل - ليله ابو عزبه سالمة محمود ش 32:  بجهة ، موبيليا

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكمبيوتر دون) العمومية والتوريدات الكيمياوية والمواد بناء مواد توريدات  ،  شركة   وشريكتها اسكندر عزمي منى -  1

 توريدات عن ، 35300 برقم 20201006 فى يدت،ق 100000.000   مالها ،رأس(  واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته

 عبد شارع 5:  بجهة ،( واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر دون) العمومية والتوريدات الكيمياوية والمواد بناء مواد

 مصر شبرا - الترعة شارع من صالح هللا

 فيما لالستيراد بالنسبة)  واالستيراد والتصدير العامة والتوريدات التجارية التوكيالت  ،  شركة   وشريكه حناوى فتحى ريمون -  2

 عن ، 35325 برقم 20201021 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس(   6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا

 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما لالستيراد بالنسبة)  واالستيراد والتصدير العامة والتوريدات التجارية التوكيالت

 االرضى بالدور محل - شبرا دوران - خليفه جمال الشهيد ش 14:  بجهة ،(  6

 ومستحضرات الغذائية المكمالت من لكل والتوزيع والتسويق الغير لدى التصنيع  ،  شركة   وشريكته ادوار مجدى فادى -  3

 أنواعها بمختلف الطبية والمحاليل الكيميائية والمواد والعلمية الطبية واالجهزة لمستلزماتوا الخاصة واالغذية والمطهرات التجميل

(   ومستلزماته الكمبيوتر ودون الطباعة ودون واالعالن الدعاية ودون االدوية دون) الحشرية والمبيدات والمنظفات للغير او لنفسها

 المكمالت من لكل والتوزيع والتسويق الغير لدى التصنيع عن ، 35302 برقم 20201007 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس

 والمحاليل الكيميائية والمواد والعلمية الطبية واالجهزة والمستلزمات الخاصة واالغذية والمطهرات التجميل ومستحضرات الغذائية



 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

 ودون الطباعة ودون واالعالن الدعاية ودون االدوية دون) الحشرية والمبيدات والمنظفات للغير او لنفسها أنواعها بمختلف الطبية

 2 شقة 2 الدور مصر شبرا ابراهيم احمد ش من العزبى ش 1:  بجهة ،(  ومستلزماته الكمبيوتر

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   لشطبا - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   34243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امين العزيز عبد محمد والء   - 1

 التجارة لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   28499:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بولس هابيل مبسوط نادى   - 2

 االخر الرئيسى اللغاء محو أمر

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   32144:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان اسعد يوسف مينا   - 3

 الظاهر - 1 رقم محل - الجميل ش 26 بالعنوان الكائن الفرع اللغاء محو امر

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   9476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ونيس ابراهيم  امال   - 4

 التجارة لترك

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   34816:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطية ابراهيم عادل رفيق   - 5

 التجارة لترك محو أمر

 امر  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   6675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر بدر محمد محمود   - 6

 التجارة لترك محو

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   28835:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على مفتاح التواب عبد بدوى   - 7

 التجارة لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   29685:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد موسى محمد موسى   - 8

 التجارة لترك محو أمر

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   34299:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد هللا عبد حسن دعاء   - 9

 التجارة لترك محو أمر

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   26521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخلفاوي السيد أحمد سيد أشرف   - 10

 التجارة لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   31088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم غبلاير ناجى جورج   - 11

 التجارة لترك محو أمر  سجلال

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   34962:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم وهبه اللطيف عبد عمرو   - 12

 التجارة لترك محو أمر  السجل



 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

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   15137:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد سعد سامى   - 13

 التجارة لترك

 امر  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   32221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي حسن سعيد خالد   - 14

 الفرع اللغاء محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  12295 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد السيد احمد خالد -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  22975 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عايد محمد عبدالعزيز ابراهيم -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  33855 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين بكر محمود كامل محمود -  3

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  24749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر احمد محمد -  4

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  20068 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بحيرى ابراهيم طلعت اشرف -  5

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

 المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  35270 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربه عبد محمد عفيفي رمضان محمد -  6

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  28876 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود على حمودم كمال -  7

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  35293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمال مصطفى حمدى عماد -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  33908 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صليب نجيب نبيل باسم -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  29431 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سند غطاس موسي أمير -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  35001 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المطلب عبد كامل احمد نرمين -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  33029 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلي برعي عربي وليد -  12

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  20693 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن ابراهيم محمد -  13

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  26344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف فخري عاطف مصطفى -  14

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  34012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد حسن مجدى حسن -  15

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  25947 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد العال أبو السيد أمل -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  28133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على صديق محمد ابراهيم -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  28271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شنوده بشاي انيس برسوم -  18

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  24951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عطوه  احمد محمد -  19

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  30920 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد محمد -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  22640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسعد يوسف عادل -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  34351 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبده ابراهيم سامح -  22

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 35291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود المحسن عبد محمد -  1

 السرجانى شارع 13 ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 35290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى عزيز نبيل اسامة -  2

 4 رقم محل - جعفر شارع( 18-16)  العقار ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 35289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى فؤاد جرجس فؤاد -  3

  االرضى فوق الثانى بالدور 3 شقة البوالقية الترعة - حنا هللا عطا شارع 43 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 35292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد رياض شوقى مايكل -  4

  شبرا الصالح الراعى ممر 121 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 35294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر توفيق هللا عبد مدحت -  5

 الجند مساكن ش أ 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 35295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صبحى احمد هشام -  6

  االرضى الدور  -(  1) رقم محل - الجيش ش 83 ،:   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 20201004 تاريخ وفي 32144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسعد يوسف مينا -  7

 1 رقم محل - الجميل ش 26 بالعنوان الكائن الفرع حذف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 35293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمال مصطفى حمدى عماد -  8

  البوالقية الترعة - المحمودى ش 26 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 25596    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، عبيد محمد علي أنور -  9

 الفاضل القاضى ش 2/  ليصبح االخر الرئيسى عنوان تعديل ،

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 35297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد الفتاح عبد عماد احمد -  10

  باالرضى 1 رقم شقة ناصر ش 28 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 35296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين احمد هالل احمد -  11

  على محمد ش من ممتاز ش 6 عقار 18 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 35299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد ذكرى ايمن -  12

 السنباطى الحق عبد ش أ6 أ4-4 بالعقار الربع بالدور 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 35298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العليم عبد السيد طه -  13

 3 محل الجيش ش من الجوهرى عطفه 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 29636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد محمد ياسر اسالم -  14

  الكابالت ارض ش 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 35301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سامى كامل ماركو -  15

  االرضى بعد االول الدور 3 رقم شقة/  المتنزه 9 رقم ش 21 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 35303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيلبس سعد نادر فادى -  16

 الثانى بالدور شقة - الجنينة ارض الجالد ترعة من الزهور شارع( 13) ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 35308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيل زكى فايز مجدى -  17

 البحر جسر شارع ب 145 عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 35304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد مدحت ايه -  18

  االرضى بالدور 1 رقم شقة من غرفة - القرقول بحرى ش 34 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 35307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود صالح بدر -  19

  االرضى بالدور محل العجوز حوض السيد عادل ش 18 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 29573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض محمود السيد عالء -  20

  البحر جسر ش 121 بالعقار 1 رقم االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسين احمد فرج سعد -  21

 أ مدخل النيل كورنيش ش 1343 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسين احمد فرج سعد -  22

 ب مدخل النيل كورنيش ش 1343 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة سالم سعد -  23

 أ مدخل النيل كورنيش ش 1343 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة سالم سعد -  24

 ب مدخل النيل كورنيش ش 1343 ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 35305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس شحاته سمير جورج -  25

 الساحل - حجاب محمد شارع 29 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة سالم سعد -  26

  ب مدخل النيل كورنيش ش 1343 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 35306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي محمود محمد محمود -  27

 الساحل - النزهة سوق امام شريف شارع 12 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 31062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربع الفتوح ابو الفتاح عبد هدى -  28

  الخامس الدور ب مدخل 8 شقة رمسيس ميدان 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 35310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس صموئيل ميخائيل نادر -  29

 ناجى ابراهيم/ د ش 19 رقم العقار الثانى لدوربا 6 رقم شقة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 35309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر الفتاح عبد بحيرى محمدى عمرو -  30

  9 الدور االنصارى عبادة ابن ش 60 ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 35308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيل زكى فايز مجدى -  31

  محل - البادية باحثة ش 6/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 35312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى ابراهيم موسى ابراهيم -  32

  الثانى بالدور 30 رقم محل العتبة مول السنباطى الحق عبد شارع أ6/أ4/4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 29250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدرى جابر مصطفى -  33

  حشاد احمد شارع من اكتوبر 6 شارع 6 بالعقار 8 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 35001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد كامل احمد نرمين -  34

 1 م2 3 ب  3 ق - زكى احمد نصر ش 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 35308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيل زكى فايز مجدى -  35

  البادية باحثة ش 6 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 35311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد هللا عبد سمير -  36

  العتبة ميدان شارع 3 رقم بالعقار االول بالدور 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 35313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سليمان احمد اشرف -  37

  ارضى دور جمال االمير ح 3 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 32376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد عالم العال عبد احمد -  38

  محل - الوهاب عبد النبى عبد عبادى/  بملك الحجاز كافيتيريا امام الحجاز شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 35316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم غريب نبيل محمد -  39

  االرضى بالدور محل - العطار ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 32627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ابراهيم عبده محمد -  40

  الزهرية ح 9 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 32627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد ابراهيم عبده محمد -  41

  الزهرية ح 9 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 35317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الفتوح ابو موسى فاطمة -  42

 السيرج منية ش 21 بالعقار االرضى بالدور 2 شقة ،:   الـتأشير وصف



 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,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 35318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود فوزى منال -  43

 االول بالدور 1 شقه اسعد ش 5 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 35319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد علي الغني عبد خالد -  44

 الموسكي - العسيلي غالي حارة 4 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 35320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد سيد محمد -  45

  العباسية المدخل يسار 3 رقم محل العهد ولى مدرسة ش 14 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 35321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران ابراهيم السيد محمد -  46

  االرضى فوق الثانى الدور(  3)  رقم شقة يونس العال ابو ش 14 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 35324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا نظيم رزق عصام -  47

  االرضى الدور - سابقا الرافعى الهرامة عزبة ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 28891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ هللا عبد هشام هاني -  48

 مصر طريق 26 الكيلو السادات جمعية تقسيم االرضى الدور 42 رقم قطعة/  بالعنوان االخر الرئيسى عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 رواش ابو - الصناعية فدان1000 منطقة الصحراوى اسكندرية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 35328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمود جمال محمد احمد -  49

  شرف ابراهيم حارة 13 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 34869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته يوسف فادى -  50

 الظاهر - 4 رقم محل - حمدى ش 22 العنوان اصبح ،

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 35326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم نادى نعيم -  51

  القضاعى ش 20

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 35327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فاوى الجواد عبد فاطمة -  52

  باالرضى الرابع بالدور 5 رقم شقة من حجرة البادية باحثة ش 50 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 35330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد سمير هشام -  53

  العباسية - السرايات شارع 26 عقار االرضى الدور 2 شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 35331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل اسامة -  54

  القلعة االرضى الدور 1 رقم محل على محمد ش 172 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 34467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عادل محمد تامر -  55

  الرشيدى ش 31/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 35332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد محروس بدر موريس -  56

 محل - ليله ابو عزبه سالمة محمود ش 32 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 34405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيط ابو العال عبد العزيز عبد خالد -  57

  شريف شارع 43 بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 31182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صبحي ذكي بيتر -  58

  رفعت شارع 35( 1) رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 35335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان سعيد محمود -  59

 1 رقم محل - اغاخان الزهراء ش 4 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 35334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد حسن محمد -  60

 القصيرين االزهار ش 3 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 32221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن سعيد خالد -  61

 البلقينى ش 19/  بالعنوان الفرع الغاء ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 34869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته يوسف فادى -  62

 حمدى ش 22 رقم بالعقار االرضى بالدور 4,5 رقم المحل العنوان اصبح ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 30912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد منير طارق محمد -  63

 الزيتون حلمية البشرى شارع 7 العنوان اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 35338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل قاسم جمال محمد -  64

 الموسكي - األرضي بالدور محل - السنباطي الحق عبد شارع 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 35339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد لويز حمدى بليغ -  65

  االرضى بعد االول بالدور 3 رقم حجرة البرابرة درب ش من النمروسى عطفة 3 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 35337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس غطاس بشرى بيشوى -  66

 الشناوى مأمون ش 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 35341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل لبيب رشدى محمد -  67

 مسره ش حازق ح 28 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 34690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي صالح شكرى سعيد -  68

  السيرج منية شارع 27 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 29371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة منصور اوتو -  69

  5 رقم محل - السابع الحى - الرازى ش 12 العنوان اصبح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 35340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجبان الشهيد عبد كمال صفوت -  70

 فاروق احمد من لملوم ش 19 ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 31452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان قاسم احمد احمد رانيا -  1

 ( الطباعة ومواد واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر توريدات دون)  عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 32144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسعد يوسف مينا -  2

 الصحف اصدار عدا فيما)  والطباعة الضوئى والتصوير الكمبيوتر طريق عن وبصرية سمعيه مصنفات عرض نشاط اضافة

 رقم امنية موافقة( )  الالزمة التراخيص على الحصول بعد العمالة توريد ودون واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت

 ( 2020 لسنه 45

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 33855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين بكر محمود كامل محمود -  3

 االصلى للنشاط العمومية المقاوالت نشاط اضافة:  التأشير



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 24749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر احمد محمد -  4

 وتوريدات والكترونية طبية اجهزة صيانة/  ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 20068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى ابراهيم طلعت اشرف -  5

 ( 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما لالستيراد بالنسبة)   وتصدير استيراد النشاط اصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 28876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على محمود كمال -  6

 ( واالنترنت الالسلكية الكاميرات عدا مافي)  حرائق وطفايات حرائق وانذار مراقبة كاميرات/  نشاط اضافة

,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 35154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيم عبد  اللطيف عبد فتحى محمد -  7

 ( الطباعة مواد ودون واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر دون)  العمومية التوريدات/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 31478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الباقى عبد مجدى اسالم -  8

 منزلى وأثاث منزلية ادوات بيع النشاط اصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 34216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد دينا -  9

 عن بصريه وسمعيه سمعيه ومصنفات موسيقية منوعات وعرض وكافيهات مطاعم وادارة استيشن بالى النشاط اصبح:  التأشير

 على الحصول بعد والمصاحف الدينية والكتب والمجالت والصحف االنترنت خدمات عدا فيما)  استيشن والبالى الدش طريق

 ( 2020 لسنه 34 رقم امنية موافقة( )  الالزمة التراخيص

 وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 31850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد شبل القادر عبد اسالم -  10

 مواد ونود ومستلزماته الكمبيوتر توريدات دون)  العمومية والتوريدات والتصدير الغذائية المواد تجارة النشاط اصبح:  التأشير

 ( واالحبار الطباعة ومواد واالعالن الدعاية

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 31399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه مشرقي نصحي اسعد -  11

 واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر دون عمومية توريدات:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 33243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى حسنين عبدالمحسن ايمن -  12

 التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما مقهى االصلى النشاط الى استيشن بالى نشاط اضافة:  التأشير وصف

 2020 لسنة 46 رقم امنية بمافقة الالزمة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 29250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدرى جابر مصطفى -  13

 عامة مقاوالت/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 26309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا صموئيل سمير أسامه -  14

 االستيراد نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 32010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطون الياس جورج ميشيل -  15

 مالبس توريد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 26344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف فخري عاطف مصطفى -  16

 العسل وتعبئة تجارة النشاط اصبح:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 34797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد صموئيل يوسف جورج -  17

 التراخيص على الحصول بعد وذلك االنترنت خدمات عدا فيما ترفيهية وخدمات عمومية توريدات النشاط اصبح:  التأشير وصف

 ( 2019 لسنه 411 رقم امنية موافقة)  الالزمة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 34012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد حسن مجدى حسن -  18

 ( الطباعة مواد ودون واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر توريدات دون)  عمومية توريدات النشاط اصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 34869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته يوسف فادى -  19

 رجالى كوافير النشاط اصبح



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 25957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف هريدي يوسف محمد -  20

 والتصدير االستيراد نشاط حذف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 34467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عادل محمد تامر -  21

 االدوية عدا فيما طبية مستلزمات توريدات/  نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 31182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صبحي ذكي بيتر -  22

 ( التصدير نشاط واضافة)  االصلى النشاط من االستيراد نشاط الغاء:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمضان الباب فتح محمد سهير -  23

 ( الطباعة ومواد واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما)   عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 30920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد محمد -  24

 السيارات وتاجير وتوزيع نقل/  النشاط اصبح

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 10865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى حمدم حسن عاطف -  25

 االستيراد نشاط الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 32794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده السيد محمد مجدى احمد -  26

 والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما) االصلى النشاط الى وتوزيع نشر/  نشاط اضافة:  التأشير

 2020 لسنة 33 رقم امنية بمافقة الالزمة التراخيص على الحصول بعد(  العمالة وتوريد والحراسة واالمن واالنترنت

 وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 34690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي صالح شكرى سعيد -  27

 االصلى للنشاط أخشاب توريد نشاط اضافة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 35294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر توفيق هللا عبد مدحت -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 35324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا نظيم رزق عصام -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 35292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد رياض شوقى مايكل -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 35305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس شحاته سمير جورج -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 35317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الفتوح ابو موسى فاطمة -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 35320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد دسي محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 35295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صبحى احمد هشام -  7

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 35297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد الفتاح عبد عماد احمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 35299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد ذكرى ايمن -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 35310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس صموئيل ميخائيل نادر -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 35301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سامى كامل ماركو -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 35313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان سليمان احمد اشرف -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 35337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس غطاس بشرى بيشوى -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 35341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل لبيب رشدى محمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 35289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى فؤاد جرجس فؤاد -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 19597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة سالم سعد -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 35318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود فوزى منال -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 35319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد علي الغني عبد خالد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 35306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي محمود محمد محمود -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 35338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل قاسم جمال محمد -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 35340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجبان الشهيد عبد كمال صفوت -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 35293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمال مصطفى حمدى عماد -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 35298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العليم عبد السيد طه -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 35332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد محروس بدر موريس -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 35339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد لويز حمدى بليغ -  25

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 35307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود صالح بدر -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 35330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد سمير هشام -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 35290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى عزيز نبيل اسامة -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 35304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد مدحت ايه -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 32627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ابراهيم عبده محمد -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 35335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان سعيد محمود -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 35312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى ابراهيم موسى ابراهيم -  32

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 35326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم نادى نعيم -  33

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 35327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فاوى الجواد عبد فاطمة -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 35308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيل زكى فايز مجدى -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 35316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم غريب نبيل محمد -  36

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 35309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر الفتاح عبد بحيرى محمدى عمرو -  37

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 35321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران ابراهيم السيد محمد -  38

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 35291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود المحسن عبد محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 35303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيلبس سعد نادر فادى -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 35334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد حسن محمد -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 35296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين احمد هالل احمد -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 35328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمود جمال محمد احمد -  43

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 35308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيل زكى فايز مجدى -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 35311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد هللا عبد سمير -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 35331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل اسامة -  46

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غيار قطع لتجارة فابريكا مؤسسة: الى 12295 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201001:  تاريخ فى  ،  -  1

   السيارات

   والتصدير لالستيراد ستار: الى 20068 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  2

 الطبية االجهزة لصيانة تك ايجى: الى 24749 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  3

   والتوريدات وااللكترونية

   سوفت كجاد: الى 35198 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201012:  تاريخ فى  ،  -  4

   للمقاوالت جى ام العاصمة: الى 29250 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  5

 premium)  المتكامله بريميم مؤسسة: الى 26309 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  6

integrated interiors   ) 

   المالبس لتوريد أكس أو O X: الى 32010 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201014:  تاريخ فى  ،  -  7

   العسل وتعبئه لتجارة النصر مؤسسة: الى 26344 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  8

 والكابالت لالدوات ستارز سيتى: الى 25957 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201021:  تاريخ فى  ،  -  9

   الكهربائية

   الفادى كوافير/  السمة اصبحت: الى 34869 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201021:  تاريخ فى  ،  -  10

   والتصدير للتجارة ابالى: الى 31182 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201025:  تاريخ فى  ،  -  11

   اليت اسكرين: الى 22640 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201026:  تاريخ فى  ،  -  12

   الموبيليا لنجارة خميس: الى 32881 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  13



 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

   يوجد ال: الى 32881 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  14

   Go.جو: الى 34869 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  15

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   32953:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الباشا شركة   - 1

 الفرع اللغاء

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   19675:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها سليمان طه غاده   - 2

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   16407:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه  الدين صالح  ايهاب   - 3

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 تاريخ وفى ،   24761:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(   م م ش العربى) والصناعه  للتجاره العربى شركة   - 4

 الفرع اللغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20201014



 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

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   27594:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الفيومى ماجد   - 5

 العبور - العبور مدينة جهاز امام - متر 800 ال حى 11013 بلوك-7 قطعه القليوبية بمحافظة المقر لنقل محو أمر

 تاريخ وفى ،   4510:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  محمد دياب باشا المرحوم ورثة - شركاه و دياب باشا احمد   - 6

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل شطب/محو تم   20201028

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق ،  تعاونية جمعية. 1975 لسنة 109 للقانون طبقا الفرج بروض عبيد منطقة ألهالى االستهالكيه هالتعاوني الجمعيه -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201001،   تاريخ وفي 24910، برقم

  جنيه  200000.000،

,  المال رأس تعديل تم 20201006،   تاريخ وفي 33951، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه خليفه عبدهللا اسالم -  2

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20201014،   تاريخ وفي 29154، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه سامي مجدي أشرف -  3

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

,  المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 35300، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتها اسكندر عزمي منى -  4

  جنيه  150000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 35300، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه نسيم مينا -  5

  جنيه  150000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم 20201025،   تاريخ وفي 17306، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالمنعم عمرو -  6

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

 تعديل تم 20201026،   تاريخ وفي 12598، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والتجارة للتعبئة والهادى القمحاوى شركة -  7

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27932    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه العبد ناجى جيرانت -  1

 الساحل - باسيلي شارع 3/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27932    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، يكهوشر العبد ناجى جيرانت -  2

 الساحل - باسيلي شارع 3/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 33461    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عيسى محمد جالل احمد -  3

  سالم صالح - العبور عمارات 25 رقم بالعقار عشر الخامس بالدور 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 33461    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عيسى محمد جالل احمد -  4

  سالم صالح - العبور عمارات 25 رقم بالعقار عشر الخامس بالدور 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق  ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة الغذائية المواد تجارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشريكه على محمد ناصر -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 34516   برقم

 سبق  ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة الغذائية المواد تجارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشركاه محمد حسين الدين جمال -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 34516   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة الغذائية المواد تجارة النشاط اصبح  بسيطة توصية ، وشريكه على محمد ناصر -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 34516   برقم

 سبق  ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة الغذائية المواد تجارة النشاط اصبح  بسيطة توصية ، وشركاه محمد حسين الدين جمال -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 34516   برقم قيدها

 سبق  ،(  ومستلزماته الكمبيوتر دون)  الكهربائية االجهزة تجارة نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه خليفه عبدهللا اسالم -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 33951   برقم قيدها

 تاريخ وفي 28087   برقم قيدها سبق  ، االصلى النشاط من االستيراد نشاط حذف  تضامن شركة ، وشريكه عصام محمد/ د -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007

 تاريخ وفي 28087   برقم قيدها سبق  ، االصلى النشاط من االستيراد نشاط حذف  تضامن شركة ، وشركاه صبرى جالء -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007

 تاريخ وفي 28087   برقم قيدها سبق  ، االصلى النشاط من االستيراد نشاط حذف  تضامن شركة ، وشريكه صبري جالء/ د -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007

 22532   برقم قيدها سبق  ، غيارها وقطع السيارات محركات تجارة نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه زغلول محمد -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي

 دون) عمومية وتوريدات تجارية وتوكيالت عمومية مقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه جمعه خالد -  10

,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 11722   برقم قيدها سبق  ،(  واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 دون) عمومية وتوريدات تجارية وتوكيالت عمومية مقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكته جمعه خالد -  11

,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 11722   برقم قيدها سبق  ،(  واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 دون) عمومية وتوريدات تجارية وتوكيالت عمومية مقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه جمعه خالد -  12

,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 11722   برقم قيدها سبق  ،(  واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماته الكمبيوتر

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 28742   برقم قيدها سبق  ، االستيراد نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاه وصفى ناجى رامى -  13

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013



 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

 واصبح)   االصلى النشاط من االستيراد نشاط حذف  بسيطة توصية ، والتوكيالت والتصدير لالستيراد الجوهرى شركة -  14

(  زيت فالتر - وقود فالتر - هواء فالتر)  الفالتر انواع جميع وتصنيع الفالتر حشو وتصنيع التجارية والتوكيالت التصدير النشاط

 تاريخ وفي 28039   برقم قيدها سبق  ، بأنواعها سيارات فوانيس وش وتصنيع والمصانع الثقيلة والمعدات للسيارات الالزمة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015

 نشاط حذف  بسيطة توصية ،(  وشركاؤه الجوهري كمال محمد)  التجارية والتوكيالت والتصدير لالستيراد الجوهري شركة -  15

)  الفالتر انواع جميع وتصنيع الفالتر حشو وتصنيع التجارية والتوكيالت التصدير النشاط واصبح)   االصلى النشاط من االستيراد

  ، بأنواعها سيارات فوانيس وش وتصنيع والمصانع الثقيلة والمعدات للسيارات الالزمة(  زيت فالتر - وقود فالتر - هواء فالتر

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 28039   برقم قيدها سبق

)   االصلى النشاط من االستيراد نشاط حذف  بسيطة توصية ، والتصنيع التجارية والتوكيالت للتصدير الجوهرى شركة -  16

 فالتر - وقود فالتر - هواء فالتر)  الفالتر انواع جميع وتصنيع الفالتر حشو وتصنيع التجارية والتوكيالت صديرالت النشاط واصبح

 وفي 28039   برقم قيدها سبق  ، بأنواعها سيارات فوانيس وش وتصنيع والمصانع الثقيلة والمعدات للسيارات الالزمة(  زيت

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ

 واالدوات ومستلزماتها السيارات غيار قطع استيراد الشركة نشاط اصبح  بسيطة توصية ، وشريكه عفيفى شوقى ايهاب -  17

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27999   برقم قيدها سبق  ، ومستلزماتها الكهربائية

 الكهربائية واالجهزة المفروشات تجارة/  نشاط الشركة غرض الى اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه عبداللطيف محمد خالد -  18

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 28454   برقم قيدها سبق  ،(  ومستلزماته الكمبيوتر دون)  المنزلية واالدوات

 بسيطة توصية:  التأشير

 الكهربائية واالجهزة المفروشات تجارة/  نشاط الشركة غرض الى اضافة  تضامن شركة ، وشريكه للطيفعبدا محمد خالد -  19

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 28454   برقم قيدها سبق  ،(  ومستلزماته الكمبيوتر دون)  المنزلية واالدوات

 تضامن شركة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 13533   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها زيدان محمد بطة -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 13533   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها زيدان محمد بطة -  2

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201006 تاريخ وفي 34516   برقم قيدها سبق ، وشريكه على محمد ناصر -  1

 بسيطة توصية

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201006 تاريخ وفي 34516   برقم قيدها سبق ، وشركاه محمد حسين الدين جمال -  2

 بسيطة توصية: التأشير



 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

  القانونى الكيان تعديل تم20201013 تاريخ وفي 13533   برقم قيدها سبق ، طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف, 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201013 تاريخ وفي 13533   برقم قيدها سبق ، شريكته و منطاوي رضوان محمد -  4

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حسين الدين جمال: الى 34516 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201006:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه محمد

 حسين الدين جمال: الى 34516 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201006:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه محمد

 الجوهرى شركة: الى 28039 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201015:  تاريخ فى  ،  -  3

 والتصنيع التجارية والتوكيالت للتصدير

 شحاته عفيفى وائل: الى 24600 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201020:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه

 وشركاه نسيم مينا: الى 35300 برقم المقيدة الشركة ماس بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201022:  تاريخ فى  ،  -  5

 زكى حسن الدين حسام: الى 30803 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201022:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عياد يوسف ماجد ليليان -  1

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عياد يوسف ماجد ليليان -  2

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل صبحى -  3

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل صبحى -  4

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل -  5

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسعد فهمى لميشي -  6

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  متخارج شريك  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل سالى -  7

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، للوفاة خروج  متخارج شريك  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل سالى -  8



 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

    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عياد يوسف ماجد ليليان -  9

 22205   برقم

    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عياد يوسف ماجد ليليان -  10

 22205   برقم

    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل صبحى -  11

 22205   برقم

    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل صبحى -  12

 22205   برقم

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل -  13

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  شريك و مدير  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل -  14

   برقم    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  متخارج شريك  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل سالى -  15

22205 

   برقم    20201005:  تاريخ ، حقوقها كافة واستلمت خرجت  متخارج شريك  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل سالى -  16

22205 

 مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عياد يوسف ماجد ليليان -  17

 مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى منفردين او

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات من بذلك

 مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عياد يوسف ماجد ليليان -  18

 مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى منفردين او

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى غيرال توكيل حق مع اجراءات من بذلك

 المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل صبحى -  19

 وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى منفردين او مجتمعين

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات من بذلك مايتعلق

 مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل صبحى -  20

 مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى منفردين او

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات من بذلك

 منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل -  21

 من بذلك مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات

 منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل -  22

 من بذلك مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى

 22205   برقم    20201005 : تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات

 او مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  متخارج شريك  بسيطة توصية  اسعد فهمى ميشيل سالى -  23

 بذلك مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى منفردين

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات من



 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

 او مجتمعين المتضامنين للشركاء والتوقيع االدارة حق تعديل  متخارج شريك  تضامن شركة  اسعد فهمى ميشيل سالى -  24

 بذلك مايتعلق وكافة ولصالحها الشركة باسم الضمان خطابات واصدار الرهن عقود على والتوقيع البنوك مع التعامل وفى منفردين

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ،.  االختصاصات من اى فى الغير توكيل حق مع اجراءات من

 ودخول)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  امام على محمد ناصر -  25

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك

 ودخول)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  امام على محمد ناصر -  26

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك

 ودخول)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  امام على محمد ناصر -  27

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك

 ودخول)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  امام على محمد ناصر -  28

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك

)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود محمد حسين الدين جمال -  29

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك ودخول

)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود محمد حسين الدين جمال -  30

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك ودخول

)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود محمد حسين الدين جمال -  31

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك ودخول

)  حقوقه كافة واستلم امام على محمد ناصر الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود محمد حسين الدين جمال -  32

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور موصى شريك ودخول

 الثالث للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  امام على محمد ناصر -  33

 وفتح العقود كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن

 والتنازل المخالصات واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على عوالتوقي بالبنوك الحسابات

 الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح

 34516   برقم    20201006:  ريختا ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير

 الثالث للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  امام على محمد ناصر -  34

 وفتح العقود كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن

 والتنازل المخالصات واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع بالبنوك الحسابات

 الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير

 الثالث للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  بسيطة توصية  امام على محمد ناصر -  35

 وفتح العقود كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن

 والتنازل المخالصات واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع بالبنوك الحسابات

 الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير

 الثالث للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  بسيطة توصية  امام على محمد ناصر -  36

 وفتح العقود كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن

 والتنازل المخالصات واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع بالبنوك الحسابات

 الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير



 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

 للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود محمد حسين الدين جمال -  37

 كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن ثالثال

 واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع بالبنوك الحسابات وفتح العقود

 امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح والتنازل المخالصات

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود محمد حسين الدين جمال -  38

 كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن الثالث

 واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع بالبنوك الحسابات وفتح العقود

 امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح والتنازل المخالصات

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  سيطةب توصية  محمود محمد حسين الدين جمال -  39

 كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن الثالث

 واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع بالبنوك الحسابات وفتح العقود

 امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح والتنازل المخالصات

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، والمؤسسات والهيئات والشركات حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 للشريك موكلة عنها والتوقيع الشركة ادارة والتوقيع االدارة  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود محمد حسين الدين جمال -  40

 كافة على والتوقيع الشركة غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة وله  محمود محمد حسين الدين جمال منفردا المتضامن الثالث

 واعطاء الغير لدى للشركة المستحقة المبالغ كافة وصرف وصرفها الشيكات على والتوقيع كبالبنو الحسابات وفتح العقود

 امام الشركة وتمثيل بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح والتنازل المخالصات

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، سساتوالمؤ والهيئات والشركات حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 اصول وشراء وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  تضامن شركة  امام على محمد ناصر -  41

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة

 اصول وشراء وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  تضامن شركة  امام على محمد ناصر -  42

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة

 اصول وشراء وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  بسيطة توصية  امام على محمد ناصر -  43

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة

 اصول وشراء وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  بسيطة توصية  امام على محمد ناصر -  44

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة

 وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود محمد حسين الدين جمال -  45

   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة اصول وشراء

34516 

 وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود محمد حسين الدين جمال -  46

   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة اصول وشراء

34516 

 وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود محمد حسين الدين جمال -  47

   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا ولةوالمنق الثابتة الشركة اصول وشراء

34516 

 وبيع والرهن االقتراض وحق البنوك مع التعامل وكذا  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود محمد حسين الدين جمال -  48

   برقم    20201006:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله منفردا والمنقولة الثابتة الشركة اصول وشراء

34516 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  باجسير محمد بن عوض بن محمد -  49

 28087   برقم

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  باجسير محمد بن عوض بن محمد -  50

 28087   برقم

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  باجسير محمد بن عوض بن محمد -  51

 28087   برقم

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  جندى لبيب جرجس محب -  52

28087 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  جندى لبيب جرجس محب -  53
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 13533   برقم    20201013:  اريخت ، منفردين او مجتمعين القطب الحليم عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سامية/  والسيدة زيدان محمد بطة/  للسيدة والتوقيع االدارة  موصى شريك  بسيطة توصية  منطاوى رضوان محمد ايمن -  150

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين القطب الحليم عبد

 سامية/  والسيدة زيدان محمد بطة/  للسيدة والتوقيع االدارة  موصى شريك  تضامن شركة  منطاوى رضوان محمد ايمان -  151

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين القطب الحليم عبد

 سامية/  والسيدة زيدان محمد بطة/  للسيدة والتوقيع االدارة  موصى شريك  تضامن شركة  منطاوى رضوان محمد ايمان -  152

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين القطب الحليم عبد

 سامية/  والسيدة زيدان محمد بطة/  للسيدة والتوقيع االدارة  موصى شريك  بسيطة توصية  منطاوى رضوان محمد ايمان -  153

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين القطب الحليم عبد

 سامية/  والسيدة زيدان محمد بطة/  للسيدة والتوقيع االدارة  موصى شريك  بسيطة توصية  منطاوى رضوان محمد ايمان -  154

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين القطب الحليم عبد

)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد إبراهيم الهادى عبد -  155

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج

)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد إبراهيم الهادى عبد -  156

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج

)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد إبراهيم الهادى عبد -  157

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج

)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد إبراهيم الهادى عبد -  158

 30981   رقمب    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج

 وخروج)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  موصى شريك  تضامن شركة  الجلبة محمد فتحى منى -  159

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين

 وخروج)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  موصى شريك  تضامن شركة  الجلبة محمد فتحى منى -  160

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين

 وخروج)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الجلبة محمد فتحى منى -  161

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين

 وخروج)  حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  الجلبة محمد فتحى منى -  162

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين

 حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مرزوق حسن السيد يوسف -  163

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج) 

 حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مرزوق حسن السيد يوسف -  164

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج) 

 حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مرزوق حسن السيد يوسف -  165

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج) 

 حقوقه كافة واستلم مرزوق حسن السيد يوسف خروج  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مرزوق حسن السيد يوسف -  166

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ،(  بالعقد مذكورة موصية شريكة ودخول( )  بالعقد مذكورين موصين شريكين وخروج) 

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد إبراهيم الهادى عبد -  167

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد إبراهيم الهادى عبد -  168

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد إبراهيم الهادى عبد -  169

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام التوقيعو االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد إبراهيم الهادى عبد -  170

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  موصى شريك  تضامن شركة  الجلبة محمد فتحى منى -  171

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  موصى شريك  تضامن شركة  الجلبة محمد فتحى منى -  172

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  موصى شريك  بسيطة توصية  الجلبة محمد فتحى منى -  173

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 غريب محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  موصى شريك  بسيطة توصية  الجلبة محمد فتحى منى -  174

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا

 وله الخاصة الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم

 بأسم البنكية الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة

 محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مرزوق حسن السيد يوسف -  175

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا غريب

 الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم باألجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق وله الخاصة

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة بأسم البنكية

 محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  مرزوق حسن السيد يوسف -  176

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا غريب

 الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم باألجل

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق وله الخاصة

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة بأسم البنكية

 محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مرزوق حسن السيد يوسف -  177

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا غريب

 الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم باألجل

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق وله الخاصة

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة بأسم البنكية

 محمد إبراهيم الهادى عبد/  للسيد والتوقيع األدارة حق  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  مرزوق حسن السيد يوسف -  178

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع اموابر التعاقدات كافة ابرام فى الحق منفردا غريب

 الهيئات جميع وأمام حكومية والغير الحكومية الجهات جميع أمام والتوقيع االدارة حق كذلك وله الشركة ولحساب بأسم باألجل

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع والتحويالت وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق وله الخاصة

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، واألقتراض القرض حق وله الضمان خطابات وأصدار الشركة بأسم البنكية

 والمنقولة الثابتة وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد إبراهيم الهادى عبد -  179

   برقم    20201020:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع القبض وحق والسيارات

30981 

 والمنقولة الثابتة وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد إبراهيم الهادى عبد -  180

   برقم    20201020:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع القبض وحق والسيارات

30981 
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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
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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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 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

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، مستقل - تنفيذى غير  تحميل  مساهمة شركة  صادق انور محمد عمرو/ د -  308
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 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، مستقل - تنفيذى غير  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد طلبه عادل -  313

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، مستقل - تنفيذى غير  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد طلبه عادل -  314

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  ناجى محمد احمد/  د -  315

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ رعما حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  ناجى محمد احمد/  د -  316

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  داود على محمود رمضان -  317

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  داود على محمود رمضان -  318

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام اسمهاوب

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عمار حماد سعد احمد -  319

 الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة

 من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد

 عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عمار حماد سعد احمد -  320

 الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة

 من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها



 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

 خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد

 الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد ابراهيم المنعم عبد وسام -  321

 التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة عن للتوقيع

 الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة عن

 محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل من مجتمعين

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد خلف سيد/  واالستاذ

 الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد ابراهيم المنعم عبد وسام -  322

 التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة عن للتوقيع

 الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة عن

 محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل من مجتمعين

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد خلف سيد/  واالستاذ

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  صادق انور محمد عمرو/ د -  323

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  صادق انور محمد عمرو/ د -  324

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  الحسانى محمود مصطفى محمد عماد -  325

 الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة

 من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون التحويالتو الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد

 عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  الحسانى محمود مصطفى محمد عماد -  326

 الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة

 من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد

 للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  الجميعه علي بن عبدهللا بن العزيز عبد -  327

 عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة عن

 الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة

 محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل من مجتمعين

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد خلف سيد/  واالستاذ

 للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  تحميل  مساهمة شركة  الجميعه علي بن عبدهللا بن العزيز عبد -  328

 عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة عن

 الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها الشركة

 محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د -: من كل من مجتمعين

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد خلف سيد/  واالستاذ



 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

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد طلبه عادل -  329

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

 الشركة عن للتوقيع الممنوحة السلطات الغاء(  مستقل - تنفيذى غير)  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد طلبه عادل -  330

 وباسمها الشركة عن التوقيع سلطات منح و.  والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى البنوك امام وباسمها

 -: من كل من مجتمعين الثنين بتوقيع اقصى حد بدون والتحويالت الصادرة الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب فى كالبنو امام

 عبد خلف سيد/  واالستاذ محمد ابراهيم المنعم عبد وسام/  واالستاذ احمد محمد طلبه عادل/  واالستاذ عمار حماد سعد احمد/ د

 24083   برقم    20201021:  تاريخ ، محمد الرحمن

   برقم    20201021:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد الرؤوف عبد سيد محمد -  331

33461 

   برقم    20201021:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد الرؤوف عبد سيد محمد -  332

33461 

/  السيد االول للطرف موكلة والتوقيع االدارة  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد الحميد عبد سيد سامية -  333

 أى فى الغير تفويض حق ولهم منفردين او مجتمعين العنانى زكى حسن الدين حسام/  والسيد محمد العزيز عبد محمود اسالم

 أغراض بتحقيق المتعلقة بالمسائل الشركة بأسم منهم تصدر التى التصرفات تكون ان بشرط ولصالحها الشركة تخص اجراءات

 قروض أو بنكية ائتمانات على الحصول أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى االعمال أما المباشر نشاطها ومباشرة الشركة

 30803   برقم    20201022:  تاريخ ، مجتمعين الشريكين بموافقة اال تنفذ فال

/  السيد االول للطرف موكلة والتوقيع االدارة  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد الحميد عبد سيد سامية -  334

 أى فى الغير تفويض حق ولهم منفردين او مجتمعين العنانى زكى حسن الدين حسام/  والسيد محمد العزيز عبد محمود اسالم

 أغراض بتحقيق المتعلقة بالمسائل الشركة بأسم منهم تصدر التى التصرفات تكون ان بشرط ولصالحها الشركة تخص ءاتاجرا

 قروض أو بنكية ائتمانات على الحصول أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى االعمال أما المباشر نشاطها ومباشرة الشركة

 30803   برقم    20201022:  تاريخ ، مجتمعين الشريكين بموافقة اال تنفذ فال

 اسالم/  السيد االول للطرف موكلة والتوقيع االدارة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العنانى زكى حسن الدين حسام -  335

 اجراءات أى فى الغير تفويض حق ولهم منفردين او مجتمعين العنانى زكى حسن الدين حسام/  والسيد محمد العزيز عبد محمود

 الشركة أغراض بتحقيق المتعلقة بالمسائل الشركة بأسم منهم تصدر التى التصرفات تكون ان بشرط ولصالحها الشركة تخص

 تنفذ فال قروض أو بنكية ائتمانات على الحصول أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى االعمال أما المباشر نشاطها ومباشرة

 30803   برقم    20201022:  تاريخ ، مجتمعين الشريكين بموافقة اال

 اسالم/  السيد االول للطرف موكلة والتوقيع االدارة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العنانى زكى حسن الدين حسام -  336

 اجراءات أى فى الغير تفويض حق ولهم منفردين او مجتمعين العنانى زكى حسن الدين حسام/  والسيد محمد العزيز عبد محمود

 الشركة أغراض بتحقيق المتعلقة بالمسائل الشركة بأسم منهم تصدر التى التصرفات تكون ان بشرط ولصالحها الشركة تخص

 تنفذ فال قروض أو بنكية ائتمانات على الحصول أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى االعمال أما المباشر نشاطها ومباشرة

 30803   برقم    20201022:  تاريخ ، مجتمعين الشريكين بموافقة اال

:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلمت خرجت  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد الحميد عبد سيد سامية -  337

 30803   برقم    20201022

:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلمت رجتخ  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  الهادى عبد الحميد عبد سيد سامية -  338

 30803   برقم    20201022

:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلمت خرجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العنانى زكى حسن الدين حسام -  339

 30803   برقم    20201022



 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

:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلمت خرجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العنانى زكى حسن الدين حسام -  340

 30803   برقم    20201022

  منفردين او مجتمعين الشركاء لجميع يصبح والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم لوقا نسيم مينا -  341

 35300   برقم    20201022:  تاريخ ، الشركة اهداف يحقق مما الشركة بأسم البنوك مع التعامل حق ولجميعهم

  منفردين او مجتمعين الشركاء لجميع يصبح والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم لوقا نسيم مينا -  342

 35300   برقم    20201022:  تاريخ ، الشركة اهداف يحقق مما الشركة بأسم البنوك مع التعامل حق ولجميعهم

 17306   برقم    20201025:  تاريخ ، للوفاة خرجت  متخارج شريك  تضامن شركة  مرزوق محمود وداد -  343

 موصى شريك وخروج( )  بالعقد مذكور موصى شريك دخول)   شريك و مدير  بسيطة توصية  عفيفى شوقى ايهاب -  344

 27999   برقم    20201025:  تاريخ ،(  بالعقد مذكور

 مذكور موصى شريك وخروج( )  بالعقد مذكور موصى شريك دخول)   موصى شريك  بسيطة توصية  ابراهيم سعيد سيد -  345

 27999   برقم    20201025:  تاريخ ،(  بالعقد

   برقم    20201026:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  متخارج شريك  تضامن شركة  على الهادى السيد يحيى -  346

12598 

   برقم    20201026:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين محمد حسن محمد -  347

12598 

 المنضم الشريك حق من يكون ان على والتوقيع االدارة تعديل  متخارج شريك  تضامن شركة  على الهادى السيد يحيى -  348

 12598   برقم    20201026:  تاريخ ،(  الثالث الطرف)  حسين محمد حسن محمد/  السيد وهو منفردا

 الشريك حق من يكون ان على والتوقيع االدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين محمد حسن محمد -  349

 12598   برقم    20201026:  تاريخ ،(  الثالث الطرف)  حسين محمد حسن محمد/  السيد وهو منفردا المنضم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه اسعد فهمى ميشيل -  1

 22205   برقم    20201005:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه اسعد فهمى ميشيل -  2

 19675   برقم    20201006:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتها سليمان طه غاده -  3

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه على محمد ناصر -  4

   برقم    20201006:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه محمد حسين الدين جمال -  5

34516 

 34516   برقم    20201006:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه على محمد ناصر -  6

   برقم    20201006:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه محمد حسين الدين جمال -  7

34516 

 33951   برقم    20201006:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه خليفه عبدهللا اسالم -  8



 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

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عصام محمد/ د -  9

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صبرى جالء -  10

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه صبري جالء/ د -  11

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عصام محمد/ د -  12

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صبرى جالء -  13

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه صبري جالء/ د -  14

 16407   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه  الدين صالح  ايهاب -  15

 22532   برقم    20201012:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه زغلول محمد -  16

 11722   برقم    20201013:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه جمعه خالد -  17

 11722   برقم    20201013:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته جمعه خالد -  18

 11722   برقم    20201013:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه جمعه خالد -  19

    20201013:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  20

 13533   برقم

   برقم    20201013:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  شريكته و منطاوي رضوان محمد -  21

13533 

    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  22

 13533   برقم

   برقم    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  شريكته و منطاوي رضوان محمد -  23

13533 

 28742   برقم    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه وصفى ناجى رامى -  24

 29154   برقم    20201014:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سامي مجدي أشرف -  25

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والتوكيالت والتصدير لالستيراد الجوهرى شركة -  26

 28039   برقم    20201015

 ملخص  بسيطة توصية(   وشركاؤه الجوهري كمال محمد)  التجارية والتوكيالت والتصدير لالستيراد الجوهري شركة -  27

 28039   برقم    20201015:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والتصنيع التجارية والتوكيالت للتصدير الجوهرى شركة -  28

 28039   برقم    20201015

 27594   برقم    20201015:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الفيومى ماجد -  29

 27932   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه العبد ناجى جيرانت -  30

 27932   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه العبد ناجى جيرانت -  31

    20201020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه غريب محمد ابراهيم الهادى عبد -  32
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    20201020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه غريب محمد ابراهيم الهادى عبد -  34

 30981   برقم

 30981   برقم    20201020:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه مرزوق حسن السيد -  35

   برقم    20201021:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عيسى محمد جالل احمد -  36
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   برقم    20201021:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عيسى محمد جالل احمد -  37
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 35300   برقم    20201022:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  منتضا شركة  وشريكتها اسكندر عزمي منى -  38

 35300   برقم    20201022:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه نسيم مينا -  39

 27999   برقم    20201025:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عفيفى شوقى ايهاب -  40

 27999   برقم    20201025:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عفيفى شوقى ايهاب -  41

 17306   برقم    20201025:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عبدالمنعم عمرو -  42

   برقم    20201026:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عبداللطيف محمد خالد -  43
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   برقم    20201026:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عبداللطيف محمد خالد -  44
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:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  محمد دياب باشا المرحوم ورثة - شركاه و دياب باشا احمد -  45
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 22865   برقم    20201004:  تاريخ ، 1563    عويضه ناروز معوض نادر -  8

 27283   برقم    20201004:  تاريخ ، 1569    ابراهيم حسن كمال الناصر عبد -  9

 20068   برقم    20201005:  تاريخ ، 1582    بحيرى ابراهيم طلعت اشرف -  10

 28854   برقم    20201006:  تاريخ ، 1589    سالمه السيد لطفى عمر -  11

 4315   برقم    20201007:  تاريخ ، 1609    السرس احمد سيد حسن -  12

 4315   برقم    20201007:  تاريخ ، 1610    السرس احمد سيد حسن -  13
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 4315   برقم    20201007:  تاريخ ، 1613    السرس احمد سيد حسن -  16

 4315   برقم    20201007:  تاريخ ، 1614    السرس احمد سيد حسن -  17

 28876   برقم    20201007:  تاريخ ، 1618    محمود على محمود كمال -  18

 15342   برقم    20201007:  تاريخ ، 1616(     الكبرى فاروق مؤسسة)  عبدالمنعم محمد فاروق اسامه -  19

 28488   برقم    20201007:  تاريخ ، 1603    تاوضروس ايوب مكين ماهر -  20

 28776   برقم    20201011:  تاريخ ، 1622    شبيب محمد عبدالودود احمد -  21

 7161   برقم    20201011:  تاريخ ، 1627    محمود رجب عزت -  22

 29024   برقم    20201011:  تاريخ ، 1624    عوض الحكيم عبد صالح هاني -  23

 26296   برقم    20201011:  تاريخ ، 1628    واصف موسي انور جورج -  24

 29126   برقم    20201012:  تاريخ ، 1647    ديبه ابو محمد على محمد على -  25

 12004   برقم    20201012:  تاريخ ، 1641    عبود اسماعيل محمد -  26

 6675   برقم    20201012:  تاريخ ، 1639    بدر بدر محمد محمود -  27

 29125   برقم    20201012:  تاريخ ، 1646    ديبه ابو محمد على محمد احمد -  28
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 17585   برقم    20201013:  تاريخ ، 1659    التجارية فتحي عالء مؤسسة -  31
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 22091   برقم    20201013:  تاريخ ، 1663    شحاته سعد سمير جون -  35

 20693   برقم    20201013:  تاريخ ، 1672    عبدالرحمن ابراهيم محمد -  36

 26309   برقم    20201013:  تاريخ ، 1666    حنا صموئيل سمير أسامه -  37

 24749   برقم    20201014:  تاريخ ، 1679    عبدالقادر احمد محمد -  38

 24749   برقم    20201014:  تاريخ ، 1680    عبدالقادر احمد محمد -  39

 28835   برقم    20201014:  تاريخ ، 1693    على مفتاح التواب عبد بدوى -  40

 28978   برقم    20201014:  تاريخ ، 1678    الغنيمي محمد هشام محمد -  41

 27914   برقم    20201014:  تاريخ ، 1692    مهران مبارك محمد جابر -  42

 29016   برقم    20201015:  تاريخ ، 1704    هللا فرج هللا جاب عويس حسن -  43

 22673   برقم    20201015:  تاريخ ، 1700    صليب غالى فكتور ايهاب -  44

 26189   برقم    20201015:  تاريخ ، 1702    خليل محمد محمود محمد -  45

 5598   برقم    20201018:  تاريخ ، 1715    سنتر عمر -  46

 26344   برقم    20201018:  تاريخ ، 1708    عبداللطيف فخري عاطف مصطفى -  47

 29073   برقم    20201018:  تاريخ ، 1711    الرحمن عبد ابراهيم حسن مروة -  48

 22758   برقم    20201020:  تاريخ ، 1730    حسن  عبداللطيف حسن تامر -  49

 18004   برقم    20201020:  تاريخ ، 1726    مسعود فرج فؤاد نبيله -  50

 26521   برقم    20201020:  تاريخ ، 1729    الخلفاوي السيد أحمد سيد أشرف -  51

 26247   برقم    20201021:  تاريخ ، 1735    حسن عبدالحميد رمضان حسين -  52

 22913   برقم    20201021:  تاريخ ، 1734    عبدالمجيد  حسن محمد -  53

 28704   برقم    20201021:  تاريخ ، 1744    ارمانيوس سوارس لمعى سماح -  54

 22489   برقم    20201021:  تاريخ ، 1746    البربرى اسماعيل اسماعيل فؤاد محسن -  55

 25957   برقم    20201021:  تاريخ ، 1736    يوسف هريدي يوسف محمد -  56

 28322   برقم    20201021:  تاريخ ، 1748    محمد احمد عزالرجال محمود -  57

 24951   برقم    20201022:  تاريخ ، 1760    احمد عطوه  احمد محمد -  58

 29011   برقم    20201022:  تاريخ ، 1754    الرحمن عبد محمد الدين عالء محمد -  59

 28271   برقم    20201025:  تاريخ ، 1775    شنوده بشاي انيس برسوم -  60
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 27478   برقم    20201025:  تاريخ ، 1770    بطرس وسيالتو بطرس عصام -  61

 22786   برقم    20201025:  تاريخ ، 1765    خضراوي عبدالجواد عبدالعزيز عنايات -  62

 8094   برقم    20201025:  تاريخ ، 1768    حسين النبى عبد حسين -  63

 22092   برقم    20201025:  تاريخ ، 1769    تاوضروس هللا عطا  ممدوح -  64

 15137   برقم    20201026:  تاريخ ، 1790    سيد سعد سامى -  65

 15137   برقم    20201026:  تاريخ ، 1791    سيد سعد سامى -  66

 15137   برقم    20201026:  تاريخ ، 1792    سيد سعد سامى -  67

 22640   برقم    20201026:  تاريخ ، 1794    اسعد يوسف عادل -  68

 10865   برقم    20201026:  تاريخ ، 1787    شلبى محمد حسن عاطف -  69

 23448   برقم    20201027:  تاريخ ، 1797    ابراهيم  عبدالعظيم احمد خالد -  70

 23448   برقم    20201027:  تاريخ ، 1798    ابراهيم  عبدالعظيم احمد خالد -  71

 29161   برقم    20201028:  تاريخ ، 1815    جاد حسين كمال اشرف -  72

 22768   برقم    20201028:  تاريخ ، 1808    سولاير شحاته الرب جاد نادى -  73
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 17533   برقم    20201001:  تاريخ ، 1556    لالخشاب وصومائيل سامى -  2

 12525   برقم    20201006:  تاريخ ، 1590    وشركاه هللا عبد فارس بديع -  3

 12525   برقم    20201006:  تاريخ ، 1591    وشركاه هللا عبد فارس بديع -  4

 12525   برقم    20201006:  تاريخ ، 1592    وشركاه هللا عبد فارس بديع -  5

 12525   برقم    20201006:  تاريخ ، 1593    وشركاه هللا عبد فارس بديع -  6

 19675   برقم    20201006:  تاريخ ، 1596    وشريكتها سليمان طه غاده -  7

 19675   برقم    20201006:  تاريخ ، 1597    وشريكتها سليمان طه غاده -  8

 19675   برقم    20201006:  تاريخ ، 1598    وشريكتها سليمان طه غاده -  9

 16407   برقم    20201007:  تاريخ ، 1607    وشريكه  الدين صالح  ايهاب -  10

 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، 1600    وشريكه عصام محمد/ د -  11
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 28087   برقم    20201007:  تاريخ ، 1600    وشريكه صبري جالء/ د -  13

 1370   برقم    20201011:  تاريخ ، 1629    عشماوى فرج ورثه/  فرج اسماعيل وحمدى السيد شركه -  14

 22215   برقم    20201012:  تاريخ ، 1645    السيارات غيار قطع لتجارة الصعايده مؤسسة -  15

 22215   برقم    20201012:  تاريخ ، 1645    وشركاه قاسم سيد محمد طارق -  16

 22215   برقم    20201012:  تاريخ ، 1645    وشريكه قاسم سيد محمد طارق -  17

 25945   برقم    20201012:  تاريخ ، 1642    وشركاه السمان هاشم الاله عبد -  18

 28794   برقم    20201012:  تاريخ ، 1650    وشريكه احمد محمد عبدالمنعم بالل -  19

 11722   برقم    20201013:  تاريخ ، 1664    وشريكه جمعه خالد -  20

 11722   برقم    20201013:  تاريخ ، 1664    وشريكته جمعه خالد -  21

 11722   برقم    20201013:  تاريخ ، 1664    وشريكه جمعه خالد -  22

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1654    طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  23

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1654    شريكته و منطاوي رضوان محمد -  24

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1654    طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  25

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1654    شريكته و منطاوي رضوان محمد -  26

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1655    طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  27

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1655    شريكته و منطاوي رضوان محمد -  28

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1655    طنطاوى رضوان ومحمد محمود امبابى محمود -  29

 13533   برقم    20201013:  تاريخ ، 1655    شريكته و منطاوي رضوان محمد -  30

 28742   برقم    20201013:  تاريخ ، 1676    وشركاه وصفى ناجى رامى -  31

 17604   برقم    20201014:  تاريخ ، 1681    المحفوظه للحوم وشركاه حنا ميخائيل جرجس شركة -  32

 17604   برقم    20201014:  تاريخ ، 1681    وشركاه حنا ميخائيل جرجس شركة -  33

 17604   برقم    20201014:  تاريخ ، 1681    وشركائه امين ميالد -  34

 17604   برقم    20201014:  تاريخ ، 1682    المحفوظه للحوم وشركاه حنا ميخائيل جرجس شركة -  35

 17604   برقم    20201014:  تاريخ ، 1682    وشركاه حنا ميخائيل جرجس شركة -  36

 17604   برقم    20201014:  تاريخ ، 1682    وشركائه امين ميالد -  37
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 26288   برقم    20201019:  تاريخ ، 1720    وشريكته العظيم عبد الفتاح عبد جمال -  41
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