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 عن 203677 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد علي محمود علي -  1

 قسم - المنزالوي شارع 12:  بجهة ، مجمده غذائيه مواد بيع

 برقم 20210112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السماحي مرسي عبدالحميد فؤاد احمد كريم -  2

 قسم - العسل شهر البيطاش شارع النقراشي شارع:  بجهة ، منظفات بيع عن 203693

 عن 203696 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق لحظي راضي عفاف -  3

 قسم - رؤوف ماركت سوبر بجوار( 2) رقم محل الرئيسي الكابالت شارع:  بجهة ، والبان عامه بقاله

 عن 203704 برقم 20210113 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد جابر احمد زياد -  4

 قسم - قبلي الهانوفيل الصينيه عمارات 3 مدخل 2 رقم شقه 4 عماره 15 بلوك:  بجهة ، طبيه مسلتزمات وتوزيع توريد

 203700 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا -  5

 قسم - الميزان بعد عشر الحادى الدور - الصواب شارع 1:  بجهة ، ومشمعات مفروشات توريد عن

 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خليل عبدالعزيز  حسين عبدالعزيز -  6

 قسم - الدانى شارع 17:  بجهة ، غازية ومياه خردوات عن 203717

 عن 186270 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين رزق احمد مصطفى -  7

 قسم- ياسر بن عمار مدرسه امام 478/480 شارع تقاطع الجزائرى طاهر شارع امتداد:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 دائم 186270 برقم وقيد 9459 برقم اودع/ 2010/10/18 افتتاحه تاريخ/ مكتبه نشاطه/الدخيله

 عن 186270 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين رزق احمد مصطفى -  8

 قسم- محل- االرضى- االسناوى شارع 54:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 203669 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالمهيمن ابراهيم محمود -  9

 قسم- الظاهر شارع مع المحكمه شارع 23:  بجهة ، مجمده لحوم بيع عن

 بيع عن 203675 برقم 20210104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمود محي محمد -  10

 قسم - الخديوي شارع 114:  بجهة ، مفروشات

 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضراوي السيد  برعي محمد ايمان -  11

 علي الحصول بعد العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات - عدا فيما االطفال مهارات تنميه عن 203708

 السالم شارع من النصر شارع:  بجهة ، 2020/10/27 في 405 برقم وارد امنيه موافقه علي بناءا الالزمه التراخص

 قسم - االرضي - الهانوفيل

 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل توفيق رمسيس لطيف دونالد -  12

 كمامات مصنع بجوار سكودا توكيل خلف الصحراوى طريق 23 الكيلو:  بجهة ، الورقية االكواب صناعة عن 203712

 قسم -

 عن 203732 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العساس موسى السيد نصر -  13

 قسم - الكبير التل شارع 12:  بجهة ، وسجاير جافه بقاله

 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجي محمود محمد الناصر مؤمن -  14

 هايبر وامام سمارت مدرسه شارع ناصيه شارع بيانكي البيطاش:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات تقديم عن 203747

 قسم - ماركت

 203752 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد محمد حسين السيد -  15

 قسم - هللا فتح امام مرغم مرور خلف للبالستيك اسكندرية شارع:  بجهة ، حديد تجاره عن

 عن 203763 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم محمد عالم اشرف -  16

 قسم - المالبس لتجارة المودي شارع البحوث خلف القديمه الناصريه:  بجهة ، مخلفات تدوير

 عن 203673 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد عبدالحميد هدير -  17

 علي بناء الالزمة صالتراخي علي الحصول بعد واالنترنت العماله وتوريد والحراسه االمن فيماعدا اطفال مهارات تنميه

 الدور الكبير الجامع بجوار االتوبيس موقف بعد القديمه الناصريه:  بجهة ، 2020/12/9 في 451 برقم وارد امنيه موافقه

 قسم - علوي االول
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 عن 203686 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد خلف محمد -  18

 الداخلى البرى النقل تنظيم جهات من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد السياحة اعمال عدا فيما)  رحالت مكتب

 قسم - الهدى مسجد بجوار تالت ابو من متفرع العوامى شارع:  بجهة ،(  والدولى

 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدني منصور امين عبدالحميد محمد -  19

 قسم - الهانوفيل ونصف 17 االيمان شارع نهايه:  بجهة ، تجميل مستحضرات بيع عن 203706

 عن 203727 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ محمود عبدهللا حنان -  20

 قسم - امبروزو - باشا خضر شارع 19:  بجهة ، كاوتش بيع

 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس عطيه امال- الغذائيه للمواد عطيه امال -  21

 قسم - تربانه مسجد شارع 11:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوريد بيع عن 203761 برقم 20210127

 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار الرحمن عبد العزيز عبد فريده -  22

 قسم - االول الدور - طولون ابن شارع 91:  بجهة ، والميكانيكا الكهرباء مستلزمات توريد عن 203690

 بقاله عن 203691 برقم 20210112 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه على عصام ادهم -  23

 قسم - 114 بلوك الحريه ب مبارك مساكن 27 كيلو:  بجهة ، عامه

 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برمو  مصطفى محمد السيد سالمه -  24

 مرغم مرور قياده امام الصحراوى الطريق قبلى 28 كيلو:  بجهة ، زراعيه ومخصبات اسمده مصنع عن 203726

 قسم- هللا فتح قبلى شارع

 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موبر  مصطفى محمد السيد سالمه -  25

 برفو محمد السيد محمد/ بملك- عبدالناصر جمال شارع- ادكو:  بجهة ، زراعيه ومخصبات اسمده مصنع عن 203726

 203724 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد علي محمد انور محمد -  26

 قسم - العابدين زين شارع 3:  بجهة ، والكيميائيه البتروليه المشروعات وصيانه وبناء وتشغيل توريد عن

 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالرحيم عبدالرحمن ياسر -  27

 مسجد امام خيرهللا خليل  شارع اول الهانوفيل:  بجهة ، والبرفانات والساعات واالكسسوارات الهدايا بيع عن 203729

 قسم - موسي محمد

 عن 203746 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد مصطفي سامي اميرة -  28

 قسم - شقه من غرفه - الروماني شارع 6 امام:  بجهة ، عامه ومقاوالت بتروليه خدمات

 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسي احمد محمود محمد محمود -  29

 قسم - بوالينو شارع 52:  بجهة ، المسندات تصوير - عدا فيما مكتبه عن 203737

 عن 203742 برقم 20210124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير جورجى فؤاد فاخر -  30

 قسم - االسكندرانى شارع 100:  بجهة ، صيدليه

 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق احمد عثمان زكريا محمد -  31

 قسم- النجار افندينا بجوار 10/47 شارع النخيل شاطئ اكتوبر:  بجهة ، غازيه مياه بيع عن 203765

 محل عن 203714 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج متي صالح هاني -  32

 احمد بجوار البنك ارض بجوار الوالدين مسجد امام الصحراوي الطريق قبلي 23 الكيلو:  بجهة ، تصليح و بيع كاوتش

 قسم - السيارات غيار لقطع السيد

 عن 184390 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى خضر كمال جمعه -  33

 قسم - بانوراما برج المهندس النبوى شارع من 30 شارع:  بجهة ، االعالف بيع

 عن 184390 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى خضر كمال جمعه -  34

 مالبس بيع ونشاطه/  الدخيلة قسم - المؤمنين ام مسجد بجوار الجيش شارع/  كائن اخر رئيسى:  بجهة ، االعالف بيع

 دائم 184390 برقم وقيد/  2010/3/9 افتتاحه وتاريخ/  جاهزة

 عن 203757 برقم 20210126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ابو علي علي سماح -  35

 قسم - مكتب - البحراني شارع 6 العقار واجهه خلف عاشر ابن شارع 11:  بجهة ، وانقاذ غطس اعمال

 203738 برقم 20210124 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن على عنتر محمد -  36

 سنترال خلف العوام بن الزبير شارع الخطاب عمربن الفاروق برج:  بجهة ، وغالل غذائيه وتوريدات نقل مكتب عن

 قسم- الهانوفيل
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 184997 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر امين عبدالحميد محمد -  37

 قسم - الصعيدى الغيط - بك شوقى شارع 23:  بجهة ، الوميتال معرض عن

 184997 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر امين عبدالحميد محمد -  38

 تجميع ونشاطه/  كرموز قسم - العنب غيط العيون شارع 103/  كائن اخر رئيسى:  بجهة ، الوميتال معرض عن

 دائم 184997 برقم قيد/  4557 برقم اودع/  الوميتال

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى احمد سيد ابراهيم حسن رحاب - صالون بيوتى الصاوى رحاب -  39

 قسم - حسين السلطان شارع 8:  بجهة ، سنتر بيوتى عن 203666 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000

 عن 203699 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الجواد عبد حسن علي -  40

 قسم - الدكه كوم - البدوي علي سيدي شارع 17:  بجهة ، الموبيليا وصناعه بيع

 عن 203719 برقم 20210117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا مسعد ابراهيم مسعد -  41

 قسم- كوبالين شركه خلف - الصناعيه المنطقه- الجديده المنشيه:  بجهة ، واالحذيه الجلود وتصنيع تصدير

 عن 203705 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على بركات محمد -  42

_  للشحن جلوبال شركة وامام سكودا شركة امام الصحراوى الطريق بحرى 24 ك:  بجهة ، ثقيلة ومعدات غيار قطع بيع

 قسم

 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ احمد ابراهيم عبدالنبى احمد -  43

 قسم - االول بالدور شقة - الرئيسى البيطاش شارع 3:  بجهة ، وتشطيبات مقاوالت عن 200948

 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ احمد ابراهيم عبدالنبى احمد -  44

 بيع ونشاطه/  الدخيلة قسم - الرئيسى البيطاش شارع 35/  كائن اخر رئيسى:  بجهة ، وتشطيبات مقاوالت عن 200948

 دائم 200948 برقم قيد/  8159 برقم اودع/  2018/8/12 افتتاحه وتاريخ/  وفطائر بيتزا

 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السخاوى ابراهيم محمود سعيد شريف -  45

 قسم - كاترين سانت شارع 1 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، يدوية عدد بيع عن 203744

 203668 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد ابراهيم عماد محمد -  46

 قسم - شقه من غرفه - الجديد الباب - الشموس شارع 4:  بجهة ، رحالت مكتب عن

 203695 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج ابراهيم محمد الرحمن عبد -  47

 قسم - السويس قناه شارع 22:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضراوات بيع عن

 عن 203713 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان صالح سليمان خالد -  48

 قسم - جاويش صيدلية بجوار الرئيسي الهانوفيل ارعش:  بجهة ، محمصات وبيع ماركت ميني

 عن 203707 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليمان سعيد هشام -  49

 قسم_  االزاريطة_  شامبليون شارع 23:  بجهة ، جاهزة مالبس بيع

 191120 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  50

 علوي االول بالدور شقة الترميه شارع 10,8,6:  بجهة ، المتنوعه الجلدية المصنوعات صنع و الجلدية االحذية صنع عن

 قسم -

 191120 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  51

 رقم فودافون خلف 44 ش الرئيسي البيطاش:  بجهة ، المتنوعه الجلدية المصنوعات صنع و الجلدية االحذية صنع عن

 دائم 191120 برقم مقيد و 2013/1/23 االفتتاح تاريخ و التصدير و االستيراد عموم/  نشاطه و الدخيلة قسم - 18

 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده عبدالرحمن نصرالدين عبدالرحمن -  52

 بجوار البيطاش - الخطاب بن عمر مدرسة بجوار العائلة برج شارع:  بجهة ، سيارات وصيانة زيوت بيع عن 203740

 قسم - 8 بوابة العام النقل جراج

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دبور احمد سعيد يمنه- الصناعيه للتوريدات دبور -  53

( ,  االنترنت وخدمات العماله توريدات فيماعدا)  ونقل صناعى امن مهمات توريدات عن 203739 برقم 20210124

:  بجهة ،(  السياحى النقل وفيماعدا والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمه التراخيص على الحصول وبعد

 قسم- الدين صالح بمول بالميزانين 52 رقم محل- الدين صالح شارع 11,9

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف محمود قدرى حسام - الصناعية للتوريدات حسام -  54

 السالم شارع 62:  بجهة ،(  والكمبيوتر االنترنت خدمات عدا فيما)  صناعية توريدات عن 203687 برقم 20210110

 قسم - الهانوفيل -



 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

 عن 203709 برقم 20210114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس السيد ابراهيم السيد -  55

 قسم - جوده شارع 9:  بجهة ، وخردوات غذائيه مواد وتوريد وتوزيع بيع

 عن 203755 برقم 20210126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا عزيز نبيل كيرلس -  56

 قسم - غربال الحجيج شارع 30:  بجهة ، ورقيه اكواب تصنيع

 203743 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن مصطفى عبدالحميد -  57

 قسم- الغزالى شارع 119:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره عن

 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد وصفي عبدالرحمن مي -  58

 بعد واالنترنت العماله وتوريد والحراسه االمن عدا فيما سنوات 4 فوق اطفال بشريه مهارات تنميه عن 203764

 شارع 13:  بجهة ، 2020/12/9 في 453 برقم واردة امنيه موافقه علي بناء) الالزمه التراخيص علي الحصول

 قسم - شقه االسكندراني

 عن 203766 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الصافى مصطفى هبة -  59

 مدرسه امام - الصديق بكر ابو شارع 15:  بجهة ، والورقيات الغذائيه والمواد والمالبس الطبيه المستلزمات وتوريد بيع

 قسم - الضوي

 تنميه عن 203679 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد سالم وفاء -  60

 صادر الالزمه التراخيص علي الحصول بعد العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما بشرية مهارات

 قسم - ارضي - البيطاش السماليهي شارع من هللا ضيف عشار 6:  بجهة ، 2020/12/9 في 437 وارد برقم 6666 أمن

 203671 برقم 20210104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عوض احمد مصطفى -  61

 قسم - محل - الهانوفيل - ويدوس امام مطروح طريق:  بجهة ، جملة ونصف غذائية مواد تجارة عن

 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد حسن محمود رائف -  62

 قسم - الرصافه شارع 46:  بجهة ، خردوات بيع عن 203689

 عن 203718 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان سالمه جابر محمد -  63

 قسم - ماكس كافيه وبجوار العامريه لمستشفي الطوارئ باب امام العامرية:  بجهة ، موبايالت اكسسوار

 عن 203745 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض جاد عبدهللا كريم -  64

 قسم -16 كيلو خيرهللا شارع قبل الدرايسه الهانوفيل:  بجهة ، صيدليه

 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالقادر احمد عبدالقادر -  65

 قسم- المغاربه عزبه مبارك حسنى الزعيم شارع من متفرع شارع:  بجهة ، وثلج اسماك بيع عن 199888

 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالقادر احمد عبدالقادر -  66

 قسم عبدالقادر موقف امام مبارك حسنى الزعيم شارع من 2 رقم محل عنوانه:  بجهة ، وثلج اسماك بيع عن 199888

 دائم 199888 التجارى السجل فى قيده رقم/ 2018/1/14 افتتاحه تاريخ/ ومخلفات خرده تجاره نشاطه/  اول العامريه

 203762 برقم 20210127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رمضان توفيق محمد -  67

 قسم - ابويوسف - السالم مسجد بجوار الهودج صيدلية شارع:  بجهة ، متكاملة مقاوالت عن

 برقم 20210124 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للتسويق البدر - محمد السيد عيد بدر محمد -  68

 مسجد بجوار المساهمين شارع:  بجهة ، واكسسوارات ومالبس تجميل مستحضرات تسويق مكتب عن 203741

 قسم - شقة - االرضى - الجبل الدخيلة - المساهمين

 203672 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جودة محمد حسين شعيب سناء -  69

 قسم- - الشافعي محمد شارع16:  بجهة ، كرتون اكواب تصنيع عن

 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوخي صالح عطيه الحسيني محمود -  70

 بجوار البيطاش 8 رقم عقار 7 رقم محل والحجاز االندلس شارع:  بجهة ، معماريه تشطبيات مكتب عن 203701

 قسم - للسيارات فابريكه معرض

 عن 203703 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشر محمد عيد فاطمه -  71

 قسم - 2 رقم محل 89 بلوك( الحريه) ب 4 مبارك مساكن:  بجهة ، وحلويات خردوات

 203722 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي خميس خالد اسالم -  72

 التراخيص استصدار وبشرط( الصرف محاضر واجراءات المالحيه التوكيالت اجراءات في) ونقل جمركيه اعمال عن

 قسم - النموذجي العجمي مدرسه قبل شارع اول الطلخاوي سعيد شارع 7:  بجهة ، الالزمه



 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

 عن 203754 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عباس سامر -  73

 التراخيص علي الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما وإعالن دعايه

 قسم - شقه من غرفه ظفيل شارع 19:  بجهة ، 2021/1/13 في 12 برقم واردة امنيه موافقه علي بناء الالزمه

 عن 155152 برقم 20210126 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسان السيد محمد -  74

 قسم- جرين شارع 62:  بجهة ، ومطعم كافيتريا

 عن 155152 برقم 20210126 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسان السيد محمد -  75

 افتتاحه تاريخ/ جاهزه مالبس نشاطه/  لبصلا مينا قسم- مروان بن عبدالملك شارع 78 عنوانه:  بجهة ، ومطعم كافيتريا

 دائم 155152 التجارى السجل فى قيده رقم/ 2000/9/2

 203681 برقم 20210106 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب السيد مسعد السيد -  76

 محالت بجوار الجديده الكهرباء مؤسسه شارع 8:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) رجالي جاهزة مالبس بيع عن

 قسم - لالحذيه كنزي

 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدني عبدالعظيم السيد سمير هدير -  77

 قسم - يوسف ابو فهيم محمد دكتور صيدليه بجوار والصلب الحديد شارع 2:  بجهة ، وعالفه عطاره عن 203682

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبي عوض عبدالمنعم محمد احمد -  78

 قسم - ماركت هللا فتح ماركت خلف البحر شارع من فيكتوريا مستشفي شارع:  بجهة ، صناعيه توريدات عن 203697

 عن 147479 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر حسين سعد حسين -  79

 - االبراهيمية بورسعيد شارع 132:  بجهة ، وميكانيكية كهربائية وتوريدات النشاط مجال فى وتوريدات عامة مقاوالت

 قسم

 عن 147479 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر حسين سعد حسين -  80

 شارع 19/  كائن اخر رئيسى:  بجهة ، وميكانيكية كهربائية وتوريدات النشاط مجال فى وتوريدات عامة مقاوالت

 تابع برقم قيد/  5098 برقم اودع/  1998/6/18 افتتاحه وتاريخ/  كافيتريا ونشاطه/  بك محرم - صابر ام الشهيدة

 دائم 147479

 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جملال عماره السيد حازم هشام - الجمل هشام/ د صيدليه -  81

 - ريو كافيتريا امام 1 رقم محل2/43 شارع النخيل شاطئ اكتوبر 6:  بجهة ، صيدلية عن 203750 برقم 20210125

 قسم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسكر عبدالواحد عبدالظاهر سمير محمد محمود - سمير محمود/ د صيدليه -  82

 مسجد بعد الرئيسي الهانوفيل شارع 6:  بجهة ، صيدلية عن 203749 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000

 قسم - هوم الريتش مجمع امام الصديق بكر ابو شارع وبعد اسماعيل مصطفي

 عن 203702 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن محمد محمد -  83

 قسم - العنب غيط االنهار تنظيم شارع 1:  بجهة ، حالق

 عن 203674 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمي كامل مصطفي احمد -  84

 التراخيص علي الحصول وبعد واالنترنت العماله  وتوريد والحراسه االمن -فيماعدا سنوات 4 فوق اطفال مهارات تنميه

 - الحميد عبد احمد الشهيد شارع 1:  بجهة ، 2020/12/9 بتاريخ 454 برقم وارده امنيه موافقه علي بناء) الالزمه

 قسم -(8) رقم شقه - علوي الثاني - البيطاش

 عن 203676 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حربى محمد خميس منى -  85

 - علوى الثانى الدور -  زارع بجوار التمير عزبة المستشفى شارع:  بجهة ، زراعية محاصيل ونخاله عالفة توريد مكتب

 قسم

 عن 203694 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم كامل محمد لمياء -  86

 قسم - الطبي حورس بجوار ناتالي خلف الهانوفيل قبلي الدرايسه البدر بامبو خلف بدر شارع:  بجهة ، معجنات تصنيع

 برقم 20210117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى محمد ابوالفتوح ممدوح محمد -  87

 من الصبحيه على محمد شارع:  بجهة ،(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره فيماعدا)  تصدير عن 203720

 مقس- العمده شارع

 ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه الرحيم عبد الصغير محمد احمد - للتشطيبات الصغير مكتب -  88

 - القاضى مسجد بجوار الطمان شارع عبدالقادر:  بجهة ، معمارية تشطيبات عن 203721 برقم 20210117 فى قيد

 قسم



 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

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل عبدالمنعم خميس عراقي - االسماك وتوريد للتصدير نوفل -  89

 - البيطاش بسملة جزارة خلف ارضي شقة:  بجهة ، اسماك وتوريد تصدير مكتب عن 203753 برقم 20210125 فى

 قسم

 203734 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضي نصير محمد سليم محمد -  90

 قسم - حمامه فاتن فيال امام البيطاش الحنفيه شارع 55:  بجهة ، سيارات وكهرباء سيارات ميكانيكا ورشه عن

 عطاره عن 99243 برقم 20210105 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر اديب مكرم -  91

 قسم- الرئيسى الهانوفيل شارع اول:  بجهة ، وبقاله

 عطاره عن 99243 برقم 20210105 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر اديب مكرم -  92

 افتتاحه تاريخ/وتصدير واستيراد محمصه نشاطه/ الدخيله قسم- الجبل الدخيله الجيش شارع 22:  بجهة ، وبقاله

 دائم 99243 برقم وقيد 326 برقم اودع/ 1980/12/4

 عن 203670 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هللا خلف خلف السيد -  93

 قسم - الورديان قره ابن ثابت شارع 32:  بجهة ، سيارات وتشحيم غسيل

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبر راغب محمد عبدهللا محمد -  94

 قسم - 8/5 قريه ابيس:  بجهة ، التكييفات وصيانه تركيب عن 203698

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البصيرى ابوزيد على حامد ابراهيم -  95

- الشرق ضياء عماره بليس شارع العسل شهر البيطاش:  بجهة ،(  المستندات تصوير عدا فيما)  مكتبه عن 203692

 قسم

 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التومي العزيز عبد محمد سمير الرحمن عبد -  96

 قسم - النصر شارع 15:  بجهة ، احذيه مستلزمات بيع عن 203710 برقم

 عن 203748 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عباس صابر عاطف -  97

 قسم - 56 بلوك العرانس الجديدة عبدالقادر زاوية العامرية:  بجهة ، بقالة

 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كداره احمد محمد عبدالناصر جمال عليه -  98

 قسم - القلعى زاوية التهامى حارة 3:  بجهة ، وبويات وصحية كهربائية ادوات توريد عن 203758

 مركز عن 203760 برقم 20210127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بداده على حسن منى -  99

 قسم - تراك ايجى شركة امام الكابالت شارع:  بجهة ، سيارات صيانة

 203683 برقم 20210106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم المغاوري حسن محمد -  100

 قسم - القباري - جالوت عين شارع 110:  بجهة ، بقاله عن

 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوربجى محمد عبدالمنعم السيد -  101

 عمارات( G)بالعقار( 7) رقم محل عمانويل فيكتور شارع من متفرع 364 شارع:  بجهة ، وكافيه مطعم عن 108571

 قسم- سموحه تراس

 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوربجى محمد عبدالمنعم السيد -  102

 االخشاب تشغيل نشاطه/  المنتزه قسم- بشر سيدى 62 شارع من متفرع شارع:  بجهة ، وكافيه مطعم عن 108571

 دائم 108571 برقم وقيد 5861 برقم اودع/ 1983/7/20 افتتاحه تاريخ/

 عن 203723 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دوس صمويل فضل سامح -  103

 2 فنيسيا برج 3 بشارع الزراعيين تقسييم مطروح اسكندرية طريق بحرى 21 الكيلو:  بجهة ، المصاعد وصيانة تركيب

 قسم - االرضى الدور -

 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضي براهيما السيد صالح مروه -  104

 من الالزمه التراخيص علي الحصول بعد"  بيعها و تعبئتها و العطور و تجميل مستحضرات تصنيع عن 203716

 قسم - زغيو ام شارع من متفرع قباء مسجد شارع من متفرع مار شارع:  بجهة ،"  المختصة الجهات

 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان احمد حنفى احمد صبرى -  105

 ومسجد مفتاح جمعه مسجد بجوار مفتاح جمعه شارع يوسف ابو:  بجهة ، قديمة مواتير واصالح بيع عن 203725

 قسم - العجمى - العزائم

 203181 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف الديب محمد شكرى -  106

 قسم - ربيع محمد ورشة بجوار توشكى مساكن بعد توشكى:  بجهة ، والكرتون الورق تجارة عن



 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

 203181 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف الديب محمد شكرى -  107

 - مرغم - العمراوى عزبة خلف 21 الكيلو من عبدالقادر زاوية/  كائن اخر رئيسى:  بجهة ، والكرتون الورق تجارة عن

 دائم 203181 برقم قيد/  2020/8/17 افتتاحه وتاريخ/  ورقيات تجارة ونشاطه/  العامرية قسم

 203736 برقم 20210121 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنانه منصور احمد سعيد جهاد -  108

 قسم - البيطاش عالم مسجد شارع59:  بجهة ، لذلك الالزمة التراخيص استصدار بشرط مخلفات تدوير اداره مكتب عن

 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبيد عطيه رامي - عبيد ثالجة -  109

 الشريف عبدالحليم شارع 12 و الغابه شارع 13 امام:  بجهة ،( الغير حساب) الغذائيه المواد وحفظ تبريد عن 203756

 قسم -

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   لهاما ،رأس  بلدي الي نصف مخبز  ،  شركة   شركاه و ابراهيم شحاته علي/  عنهم محمود ابراهيم شحاته/  ورثة -  1

 شارع من متفرع شارع:  بجهة ، بلدي الي نصف مخبز عن ، 203715 برقم 20210117 فى ،قيدت 8000.000

 قسم - القاهرة اسكندرية الصحراوي الطريق من 31,5 الكيلو الكابالت

 قطع وتوريد تصدير  ،  شركة   السودانى محمد محمد سعيد محمود وشريكها عمرو مصطفى كمال احمد سميره -  2

 تصدير عن ، 203728 برقم 20210119 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   انواعها بكافه السيارات غيار

 قسم- الزهور شاطى 19.5 الكيلو- يوسف ابو- زمزم شارع:  بجهة ، انواعها بكافه السيارات غيار قطع وتوريد

 20210120 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  جمركى تخليص  ،  شركة   وشريكه جيد فهمى رومانى وليد -  3

 شارع 23 رقم عقار عشر الحادى بالدور  الكائن 1105 رقم مكتب:  بجهة ، جمركى تخليص عن ، 203730 برقم

 قسم - النصر

   مالها ،رأس   التكييف اجهزة وصيانة وتركيب توريد  ،  شركة   وشريكه فرغلى محمود محمد السيد -  4

 40:  بجهة ، التكييف اجهزة وصيانة وتركيب توريد عن ، 203678 برقم 20210105 فى ،قيدت 200000.000

 قسم - بطوطة ابن مع الكراستة شارعى ناصية - الكراستة باب شارع

 20210125 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس   الخبز النتاج بلدى مخبز  ،  شركة   وشريكته ابراهيم بكرى -  5

 قسم - النيل شارع 48:  بجهة ، الخبز النتاج بلدى بزمخ عن ، 203751 برقم

 10000.000   مالها ،رأس   االعالف تجاره  ،  شركة   وشركاه طلبه مختار محمد - للتجاره اسكندريه شركه -  6

 عثمان مدرسه خلف - البردويل تقسيم - العامريه:  بجهة ، االعالف تجاره عن ، 203759 برقم 20210127 فى ،قيدت

 قسم- عفان بن

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   الكهربائية االدوات تجارة  ،  شركة   وشريكه ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  7

 قسم - الذهب حمام شارع 15:  بجهة ، الكهربائية االدوات تجارة عن ، 203733 برقم 20210120

 15000.000   مالها ،رأس   مدعم بلدى الى نصف خبر انتاج  ،  شركة   وشركاه خضر محمود خضر هشام -  8

 قبلى يوسف ابو بشارع العقار:  بجهة ، مدعم بلدى الى نصف خبر انتاج عن ، 203688 برقم 20210111 فى ،قيدت

 قسم - االورمان امام

   مالها ،رأس   معادن وتشغيل خراطة  ،  شركة   على السيد عبدالمحسن رفيق عنهم على السيد عبدالمحسن ورثة -  9

 بن عمر شارع 4:  بجهة ، معادن وتشغيل خراطة عن ، 203680 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000

 قسم - عبدالعزيز

 المتكاملة النقل واعمال البضائع لعموم والتفريغ الشحن اعمال  ،  شركة   وشريكته عثمان احمد عثمان كمال محمد -  10

 600000.000   مالها ،رأس(   والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول بعد) 

 بعد)  المتكاملة النقل واعمال البضائع لعموم والتفريغ الشحن اعمال عن ، 203711 برقم 20210117 فى ،قيدت

 طريق قبلى 27 الكيلو : بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول

 قسم - عبدالقادر شياخة - رجيعة ابو نجع - الصحراوى القاهرة اسكندرية

 ومستحضرات الطبية والمستلزمات االدوية وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشركاه الخولى احمد السيد محمد محمود -  11

 وتوزيع تجارة عن ، 203684 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الصيدليات وادارة التجميل



 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

 محمد شارع 8 رقم بالعقار 5 رقم محل:  بجهة ، الصيدليات وادارة التجميل ومستحضرات الطبية والمستلزمات االدوية

 قسم - الدين صالح شارع من متفرع ادم محمد

 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  التصدير عموم  ،  شركة   شريكته و سالم علي اسماعيل محمود عمرو -  12

 بجوار 19,5 كيلو مطروح اسكندرية طريق يوسف ابو:  بجهة ، التصدير عموم عن ، 203731 برقم 20210120

 قسم - الندي برج لالحذية ابوهندية محالت

 10000.000   مالها ،رأس(    العماله توريد فيماعدا)  النظافه خدمات  ،  شركة   وشريكه عارف فتحى اسالم -  13

 - االنصارى شارع 6:  بجهة ،(  العماله توريد فيماعدا)  النظافه خدمات عن ، 203735 برقم 20210121 فى ،قيدت

 قسم- االرضى الدور

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   137394:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده عبدالمسيح عزيزه   - 1

 التاجر وفاة بسبب رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   99243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر اديب مكرم   - 2

 2004/7/25 فى 6271 المودع االخر الرئيسى الغاء تم  السجل

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   201476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطنطاوي سالم السيد طارق   - 3

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   99243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر اديب مكرم   - 4

 2008/3/10 فى 2120 المودع االخر الرئيسى الغاء تم  السجل

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   198971:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المشرحاتي السيد مرسي منتصر   - 5

 التجارةنهائيا ترك سببب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   166125:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا مسعود ياسر   - 6

 نهائيا التجارة بسببترك محو بامر شطب  السجل

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   182588:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على العظيم عبد على محمد   - 7

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   149208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف حسن على نجاه   - 8

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   190740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن مصطفى المنعم عبد ساميه   - 9

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   72437:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجم محمد محمد يسرى   - 10

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   72437:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجم حلويات مصنع/الى تعدل   - 11

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   72437:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والحلويات للبان نجم مصنع   - 12

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   194912:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد فتحى احمد   - 13

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   194533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد كمال احمد   - 14

 2020/1/29 فى 750 برقم المودع االخر الرئيسى الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   194533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد كمال احمد   - 15

 االخر الرئيسى الغاء بسبب محو بامر شطب  السجل



 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

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   197245:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مينا بشاى ميخائيل ارميا   - 16

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   191940:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين على السيد المحسن عبد   - 17

 اليوم نفس فى توصية شركة الورثة وكون التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   196982:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عزبز ميالد هانى   - 18

 االخر الرئيسى الغاء بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   196982:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نسليما عزبز ميالد هانى   - 19

 2018/3/27 في 3373 في المودع االخر الرئيسي المحل محو  السجل شطب/محو

   20210106 تاريخ وفى ،   195074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العايدي محمد محمد الرحمن عبد محمد   - 20

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   166067:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي ابوالمعارف رجب   - 21

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   146058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى على محمود عادل   - 22

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   200627:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النقيب حسن محمد احمد عمرو   - 23

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   175825:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم النبى عبد ابراهيم   - 24

 نهائيا التجارة ترك  بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   199509:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن التونى احمد هللا هبه   - 25

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210111 تاريخ وفى ،   147410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين ابراهيم الفت   - 26

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   162167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنعم عبد صالح مختار محمد   - 27

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   181236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العقاد محمود مصطفي محمود   - 28

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   147392:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر محمود خضر احمد   - 29

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   200822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحكيم السيد خميس احمد   - 30

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   202311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد محمد سعيده   - 31

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   197683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم على المحسن عبد نادية   - 32

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   136083:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمطلب طلبة مختار   - 33

 بسيطة توصية شركة الورثة وكون التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   185518:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا ابو محمد شاكر انور   - 34

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   124460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجليل حماد محمد ايهاب   - 35

 2020/1/29 فى 775 برقم المودع الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   149904:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس دسوقى احمد محمد   - 36

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   176716:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض الحميد عبد سعد هللا عبد   - 37

 2012/2/14 في 1379 برقم والمودع شرق باب - حسين السلطان 69/  فرع حذف  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   108112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد ابراهيم السيد سعيد   - 38

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   128195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود ابراهيم شحاته   - 39

 الورثة بين بسيطة توصية شركة وتكوين التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   65505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل اسعد ثابت   - 40

 تضامن شركة وتكوين كفرد التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   158922:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد مصطفى مريم   - 41

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،   69163:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جرجس توفيق جورج   - 42

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   187333:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطوه محمد ابراهيم عزت احمد   - 43

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   194488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البنا شعبان الفتاح عبد شعبان هناء   - 44

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،   179844:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جابر ميخائيل رأفت   - 45

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   182235:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد مصطفى الصبور عبد ابراهيم   - 46

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   134185:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالهادى على سعيد محمد   - 47

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   109120:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب احمد اسماعيل مجدى   - 48

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

   20210120 تاريخ وفى ،   189720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس الخالق عبد القبارى محمد أحمد   - 49

 التجارة ترك بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   151332:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمركى للتخليص شريف   - 50

 التجارة ترك بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   77374:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته زكي اللطيف عبد   - 51

 التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   77374:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيفان   - 52

 التاجر وفاة بسبب محو بامر

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   196965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبره موسى جبره سمير   - 53

 التجارة ترك بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   191982:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على راشد محمد ناصر   - 54

 2018/9/6 فى 8210 المودع الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   195122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد السيد محمود عطا محمود   - 55

 التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   164819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد حسن محمد   - 56

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   202559:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان طايع سعدالدين خالد   - 57

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   183215:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ماهر محمد ممدوح يحيى   - 58

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

   20210125 تاريخ وفى ،   155148:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الاله عبد ابراهيم الرازق عبد ابراهيم   - 59

 بسيطة توصية شركة الورثة وكون التاجر وفاة بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   166928:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسي علي حسن السيد محمد   - 60

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   201774:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالحليم عبدالحميد خميس   - 61

 النشاط مزاولة وعدم التجارة ترك بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو



 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

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   156207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين عبده جالل عصام   - 62

 التاجر وفاة بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  ،  فرد تاجر  ،  كريم احمد خليل محمود محمد - الدائري النسيج لتصنيع خليل محمد/  الي التجاري االسم تعديل   - 63

 والغاء محو بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   177192:  برقم قيده سبق

 االخر الرئيسى

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كريم احمد خليل محمود محمد- والتوريدات النسيج لتصنيع خليل محمد   - 64

 االخر الرئيسى والغاء محو بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   177192

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   163431:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عفيفي احمد فتحي حمدي   - 65

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   176232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد ابراهيم احمد ايهاب   - 66

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   174350:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان على محمد حسن   - 67

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   186102:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار المحسن عبد  أمانى   - 68

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   176983:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ونس محمد يوسف منصور محمد حميده   - 69

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20210127

   20210127 تاريخ وفى ،   176610:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس سعد يونس الدين صالح احمد   - 70

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   195135:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان سالمه ابراهيم رافت   - 71

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   201907:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهيم مجاهد نصر   - 72

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

   20210131 تاريخ وفى ،   202015:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم احمد احمد محمود محمد حسن   - 73

 نهائيا التجارة ترك بسبب رقم بامرمحو شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   70025:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هارون أحمد محمود أحمد   - 74

 التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   153553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على جابر محمود على   - 75

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  20210103 ، تاريخ وفي  201441 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر احمد - االخشاب لتجارة وود عامر -  1

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

 فرد تاجر  عامر احمد - العالمية التجارة و التصدير و لالستيراد وود عامر مؤسسة/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  2

 المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  201441 برقم قيده سبق ،،

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح

 رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  201941 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال البرعي السيد محمد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  194674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم احمد رجب وليد -  4

  جنيه  80000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  191610 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد اللطيف عبد الزناتى محمد -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  169236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قاسم حسين محمد حسين -  6

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



 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

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  176452 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد البرنس حلمى -  7

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

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  186226 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد ابو فرج محمود احمد -  8

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

  177843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   والتوريدات العامة للمقاوالت النور)  المولى عبد احمد محمد الدين نور -  9

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي

  جنيه  500000.000،

 تم  20210106 ، تاريخ وفي  200923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالصادق عبدالقوى عبدالصادق -  10

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

 تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  203658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إبراهيم مصطفي إبراهيم مصطفي -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  186644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسعد رزق سعد رامى -  12

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

 المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  203657 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب احمد محمد حسن -  13

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

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   شوكت محمد المنعم عبد محمد)  للنقل شوكت مكتب/  التجارى االسم اضافه -  14

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  187717

  جنيه  500000.000،

 رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  187717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شوكت محمد المنعم عبد محمد -  15

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

 تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  175644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفضل ابو محمد محمد محمد شريف -  16

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

,  المال رأس تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  157185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عطا مرسى عادل -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  157185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عطا مرسى عادل -  18

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  147670 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالدهب  افندى  اسماعيل احمد -  19

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

 وفي  194481 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد القادر عبد رمضان مصطفي النقل للمقاوالت مصطفي -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ

,  المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  188465 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيع سعد صبرى وليد -  21

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

 تم  20210112 ، تاريخ وفي  197923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد محمد بكتاش ابراهيم الدين عالء -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  201290 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد كمال ايمن اسالم -  23

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  203694 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قاسم كامل محمد لمياء -  24

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

 رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  201941 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدالعالع البرعي السيد محمد -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  164705 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان هشام مؤسسه -  26

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  189257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان ابراهيم حسن نضر -  27

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  الطحان ابراهيم حسن نضر)والدبرياج للفرامل الهندسيه/الى التجارى االسم تعديل -  28

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  189257

  جنيه  200000.000،

 المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  180216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان السيد حسن السيد -  29

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

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  188479 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق يوسف توفيق يوسف -  30

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

 تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  199533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الرحيم عبد صابر ابراهيم -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  198511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج بدر ربه عبد سعد -  32

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  149581 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجاب عبدالموجود ناصر -  33

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

 رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  189709 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الحميد عبد محمد احمد -  34

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  181021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسكر علي محمد صابر محمد -  35

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

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  199411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته حماد الدولة قمر اشرف -  36

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

 المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  197699 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد حسين محمد -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  189010 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على سيد خلف عماد -  38

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

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  197427 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده سلطان محمد الفتاح عبد -  39

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

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  201268 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رفاعي عبدالمنعم محمد عماد -  40

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

 تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  191120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  41

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

 تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  183173 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  واصف عبده صادق ثروت وسيم -  42

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

 تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  95092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محفوظ احمد فؤاد السيد الحميد عبد -  43

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  184186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض بطرس وهبه نبيله -  44

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  98728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغزاوى محمود صابر صالح -  45

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  169811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالنبي مصري كمال حسني -  46

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

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فردية مؤسسة H-M-C النبي عبد مصري كمال حسني - للمقاوالت المصري مؤسسه -  47

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  169811

  جنيه  500000.000،

 H M عبدالنبي مصري كمال حسني(  البحرية واالعمال للمقاوالت المصري مؤسسة/ )  إلي التجاري االسم تعديل -  48

C  تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  169811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر 

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس



 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

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  160566 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد السيد غريب -  49

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

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  152368 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض محمود صالح عوض -  50

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

 تم  20210124 ، تاريخ وفي  202453 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خطاب ابوخضرة محمد محمود محمد -  51

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

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  185806 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد عدالن خميس صافى -  52

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

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  195881 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنزالوى ابراهيم حسن شوقى فريد -  53

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

 رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  179896 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم ابراهيم الحكم عبد محمد -  54

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

 ، تاريخ وفي  124505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجاريه التوكيالت و التصدير و لالستيراد جاويش مكتب -  55

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210126

 تاريخ وفي  124505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التصدير و لالستيراد جاويش مكتب/  الي التجاري االسم يعدل -  56

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210126 ،

 تم  20210126 ، تاريخ وفي  199888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن عبدالقادر احمد عبدالقادر -  57

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

 تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  149309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهيد عبد بولس سيداروس جورج -  58

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

 تاريخ وفي  203687 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين شرف محمود قدرى حسام - الصناعية للتوريدات حسام -  59

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210127 ،

 تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  200346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطي ابراهيم عبدالعاطي احمد -  60

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

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  185054 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد الرحمن عبد محمد -  61

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

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  184268 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد العزيز عبد محمود -  62

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

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  189133 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  الحلبى محمد ابراهيم صالح احمد -  63

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

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  195758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حافظ السيد نبيل -  64

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

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  190030 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماره شهاب محمد منصور محمود -  65

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  95154 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر احمد سيد ابراهيم احمد سيد -  66

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

 المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  184718 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلى على ثابت عمرو -  67

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 203668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد ابراهيم عماد محمد -  1

  قسم - شقه من غرفه - الجديد الباب - الشموس شارع 4 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 186270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رزق احمد مصطفى -  2

 سمق- ياسر بن عمار مدرسه امام 478/480 شارع تقاطع الجزائرى طاهر شارع امتداد ،:   الـتأشير وصف, 

 دائم 186270 برقم وقيد 9459 برقم اودع/ 2010/10/18 افتتاحه تاريخ/ مكتبه نشاطه/الدخيله

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 186270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رزق احمد مصطفى -  3

  قسم- محل- االرضى- االسناوى شارع 54 ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 186270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رزق احمد مصطفى -  4

 ورأس/  غيار قطع ونشاطه/  البصل مينا قسم - االسناوى شارع 54/  كائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  دائم 186270 تابع برقم قيد/  26 برقم اودع/  جنيه الف عشر اثنى ماله

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 184997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر امين عبدالحميد محمد -  5

  قسم - الصعيدى الغيط - بك شوقى شارع 23 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 184997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر امين عبدالحميد محمد -  6

 الوميتال تجميع ونشاطه/  كرموز قسم - العنب غيط العيون شارع 103/  كائن اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 184997 برقم قيد/  4557 برقم اودع/ 

 203666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد سيد ابراهيم حسن رحاب - صالون بيوتى الصاوى رحاب -  7

 قسم - حسين السلطان شارع 8 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 189821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين العال عبد حسين السيد -  8

 34 رقم بلوك الدولي المركز امام - عالم حسن مساكن - يالصحراو الطريق/  الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

  قسم - شقه 5 مدخل -

 تاريخ وفي 203667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشاذلى محمد احمد محمد)  النقل لخدمات ترانس شاذلى -  9

 قسم - 5 شقة علوى الثانى - القاضى مسجد 21 شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 203669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالمهيمن ابراهيم محمود -  10

  قسم- الظاهر شارع مع المحكمه شارع 23 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 184997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد امين الحميد عبد محمد -  11

/  بك محرم قسم - الصعيدى الغيط - بك شوقى شارع 23/  كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 184997 تابع برقم قيد/  35 برقم اودع/  جنيه 10000 ماله ورأس/  الوميتال معرض ونشاطه

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 203671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عوض احمد مصطفى -  12

 قسم - محل - الهانوفيل - ويدوس امام مطروح طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 191610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد اللطيف عبد الزناتى محمد -  13

  قسم- بولكلى ترام محطه- شوقى احمد شارع امتداد 12,14 جمالون/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر أديب مكرم -  14

/  وبقاله عطارة ونشاطه/  الدخيلة قسم - الرئيسى الهانوفيل ارعش اول/  كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  دائم 99243 تابع برقم قيد/  103 برقم اودع/  جنيه 1000 ماله ورأس

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر أديب مكرم -  15

 شارع ناصية الرضوان مسجد شارع/  والكائن 2004/7/25 فى 6271 المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 دائم 99243 تابع برقم قيد/  اتصاالت مركز ونشاطه/  الهانوفيل سعدهللا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر أديب مكرم -  16

 ونشاطه/  الجيش شارع الجبل الدخيلة فى الكائن 2008/3/10 فى 2120 المودع االخر الرئيسى نشاط الغاء ،:   الـتأشير

  دائم 99243 تابع برقم قيد/  محمصة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر أديب مكرم -  17

 برقم اودع/  الدخيلة قسم - الطب كلية خروب بجوار 2 رقم موبيل بنزينة بجوار الهانوفيل/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  دائم 99243 تابع برقم قيد/  71

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر أديب مكرم -  18

  قسم - الجبل الدخيلة الجيش شارع 22/  ليصبح الرئيسى ركزالم عنوان توضيح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 108571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى محمد عبدالمنعم السيد -  19

 رقم محل- فيكتورعمانويل شارع من متفرع 364 شارع/  كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 جنيه االف عشره 10000 ماله راس/وكافيه مطعم نشاطه/ جابر سيدى قسم- سموحه تراس عمارات( G) بالعقار( 7)

 دائم 108571 تابع برقم وقيد 50 برقم اودع/  فقط

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 203670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هللا خلف خلف السيد -  20

  قسم - الورديان قره ابن ثابت شارع 32 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر اديب مكرم -  21

  قسم- الطب كليه خروب بجوار( 2) رقم موبيل بنزينه بجوار الهانوفيل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 203675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمود محي محمد -  22

  قسم - الخديوي شارع 114 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 194674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد رجب وليد -  23

 2017/6/8 في 5599 برقم المودع الفرع إلغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 194674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد رجب وليد -  24

  قسم - الحجازي شارع 71,69/  إلي الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 108571    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، الشوربجى محمد عبدالمنعم السيد -  25

 تراس عمارات( G)بالعقار( 7) رقم محل عمانويل فيكتور شارع من متفرع 364 شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 قسم- سموحه

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 108571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى محمد عبدالمنعم السيد -  26

 تاريخ/ االخشاب تشغيل نشاطه/  المنتزه قسم- بشر سيدى 62 شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 108571 برقم وقيد 5861 برقم اودع/ 1983/7/20 افتتاحه

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 203674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمي كامل مصطفي احمد -  27

  قسم -(8) رقم شقه - علوي الثاني - البيطاش - الحميد عبد احمد الشهيد شارع 1 ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 203672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة محمد حسين شعيب سناء -  28

  قسم- - الشافعي محمد شارع16 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 203673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد عبدالحميد هدير -  29

  قسم - علوي االول الدور الكبير الجامع بجوار االتوبيس موقف بعد القديمه الناصريه ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210105 تاريخ وفي 196292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس هللا عوض جرجس هللا عوض -  30

 - طلخاوي - غنيوه عماره النور مسجد أمام شمس عين شارع/  إلي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  قسم - البيطاش

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 203677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد علي محمود علي -  31

  قسم - المنزالوي شارع 12 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 203679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد سالم وفاء -  32

  قسم - ارضي - البيطاش السماليهي شارع من هللا ضيف شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر اديب مكرم -  33

  قسم- الرئيسى الهانوفيل شارع اول ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 99243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر اديب مكرم -  34

 افتتاحه تاريخ/وتصدير واستيراد محمصه نشاطه/ الدخيله قسم- الجبل الدخيله الجيش شارع 22 ،:   الـتأشير

 دائم 99243 برقم وقيد 326 برقم اودع/ 1980/12/4

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 176452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد البرنس حلمى -  35

- عفان بن عثمان مسجد بجوار 16 المستجد الدير حوض- يوسف ابو/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  قسم- العجمى

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 203676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حربى محمد خميس منى -  36

  قسم - علوى الثانى الدور -  زارع بجوار التمير عزبة المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 194533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد كمال احمد -  37

 الرئيسى البيطاش شارع/  والكائن 2020/1/29 فى 750 برقم المودع االخر الرئيسى ومحو الغاء ،:   الـتأشير وصف

  دائم 194533 تابع برقم قيد/  مطعم ونشاطه/  الدخيلة قسم - البيطاش مدرسة امام



 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

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 196982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عزيز ميالد هانى -  38

  مواشي تجارة/  ونشاطه 196982 تابع 2018/3/27 في3373 المودع االخر الرئيسي المحل محو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 175644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضل ابو محمد محمد محمد شريف -  39

  قسم - ارض قطعة - الوصله طريق 21 الكيلو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 203681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السيد مسعد السيد -  40

  قسم - لالحذيه كنزي محالت بجوار الجديده الكهرباء مؤسسه شارع 8 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 175644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضل ابو محمد محمد محمد شريف -  41

 برقم اودع/  العامرية قسم - ارض قطعة - الوصله طريق 21 الكيلو/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 175644 تابع برقم قيد/  129

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 152743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ايمان 0د صيدليه -  42

 قسم - الهانوفيل - المنورة ينةالمد شارع ناصية مع القويرى قصر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 186644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد رزق سعد رامى -  43

  قسم - عالم حسن خلف الصحراوي اسكندريه طريق 23 الكيلو/  الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210106 تاريخ وفي 203682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني عبدالعظيم السيد سمير هدير -  44

  قسم - يوسف ابو فهيم محمد دكتور صيدليه بجوار والصلب الحديد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 203683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المغاوري حسن محمد -  45

  قسم - القباري - جالوت عين شارع 110 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 152743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ايمان 0د صيدليه -  46

/  الدخيلة قسم - الهانوفيل - المنورة المدينة شارع ناصية مع القويرى قصر شارع/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 دائم 152743 تابع برقم قيد/  153 برقم اودع

 وفي 203687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمود قدرى حسام - الصناعية للتوريدات حسام -  47

  قسم - الهانوفيل - السالم شارع 62 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 203685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكران اسماعيل طه محمد ايمان -  48

  قسم - الرمل محطة - رأفت محمد الدكتور شارع 6 محل 4 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 157185    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا مرسى عادل -  49

 جنيه االف خمس)  5000/  ليصبح 2016/2/16 فى 1444 المودع االخر الرئيسى مال رأس تعديل ،:   الـتأشير وصف

) 

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 98592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى احمد الدين جمال هشام -  50

( 11) الدور- سابقا حسين السلطان- مصطفى صالح الشهيد شارع 45/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 قسم-(1001) رقم الوحده

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 147910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم فرج -  51

 - الهانوفيل 8 بوابة - الجواد عبد وليد/  دكتور صيدلية امام فضة صيدلية شارع/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  قسم

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 203686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد خلف محمد -  52

  قسم - الهدى مسجد بجوار تالت ابو من متفرع العوامى شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 203287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حافظ محمد سامى محمد -  53

  قسم - الجديده السكه عزوز حاره 9 محل 84 زقاق تنظيم 3/  الي العنوان توضيح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210111 تاريخ وفي 203690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الرحمن عبد العزيز عبد فريده -  54

  قسم - االول الدور - طولون ابن شارع 91 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 203689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد حسن محمود رائف -  55

  قسم - الرصافه شارع 46 ،:   شيرالـتأ وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصيرى ابوزيد على حامد ابراهيم -  56

 قسم- الشرق ضياء عماره بليس شارع العسل شهر البيطاش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210112 تاريخ وفي 203693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحي مرسي عبدالحميد فؤاد احمد كريم -  57

  قسم - العسل شهر البيطاش شارع النقراشي شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 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

 وفي 195852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا منصور عبدالحميد محمد عمرو - للمفروشات ستايل جراند -  58

 6 - 3 ح - 2 م المركزى المحور 225 عقار/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ

  اكتوبر

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراقية للمفروشات البنا ستايل جراند - البنا منصور عبدالحميد محمد عمرو -  59

 م المركزى المحور 225 عقار/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 195852

  اكتوبر 6 - 3 ح - 2

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي عوض عبدالمنعم محمد احمد -  60

  قسم - ماركت هللا فتح ماركت خلف البحر شارع من فيكتوريا مستشفي شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم كامل محمد لمياء -  61

  قسم - الطبي حورس بجوار ناتالي خلف الهانوفيل قبلي الدرايسه البدر بامبو خلف بدر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203696    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، رزق لحظي راضي عفاف -  62

 قسم - رؤوف ماركت سوبر بجوار( 2) رقم محل الرئيسي الكابالت شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر راغب محمد عبدهللا محمد -  63

  قسم - 8/5 قريه ابيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على عصام ادهم -  64

  قسم - 114 بلوك الحريه ب مبارك مساكن 27 كيلو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 203695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم محمد الرحمن عبد -  65

  قسم - السويس قناه شارع 22 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210113 تاريخ وفي 203706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني منصور امين عبدالحميد محمد -  66

  قسم - الهانوفيل ونصف 17 االيمان شارع نهايه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الجواد عبد حسن علي -  67

  قسم - الدكه كوم - البدوي علي سيدي شارع 17 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشر محمد عيد فاطمه -  68

  قسم - 2 رقم محل 89 بلوك( الحريه) ب 4 مبارك مساكن ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210113 تاريخ وفي 191365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالسالم ابراهيم جابر محمد -  69

  قسم - عشر الحادى الدور الدخيلة تاور رويال الحديدى برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا -  70

 قسم - الميزان بعد عشر الحادى الدور - الصواب شارع 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210113 تاريخ وفي 203701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخي صالح عطيه الحسيني محمود -  71

 فابريكه معرض بجوار البيطاش 8 رقم عقار 7 رقم محل والحجاز االندلس شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  قسم - للسيارات

 تم 20210113 تاريخ وفي 191365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السالم عبد ابراهيم جابر محمد -  72

 قسم - عشر الحادى الدور الدخيلة تاور رويال الحديدى برج/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 دائم 191365 تابع برقم قيد/  298 برقم اودع/  الدخيلة

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 124460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل حماد محمد ايهاب -  73

 فى 775 برقم والمودع/  جابر سيدى - الرياضى سبورتنج نادى/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف, 

 دائم 124460 تابع برقم والمقيد/  2020/1/29

 20210113 تاريخ وفي 124460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الجليل عبد حماد محمد ايهاب) سنتر ايهاب -  74

 والمودع/  جابر سيدى - الرياضى سبورتنج نادى/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 دائم 124460 تابع برقم والمقيد/  2020/1/29 فى 775 برقم

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد جابر احمد زياد -  75

 قسم - قبلي الهانوفيل الصينيه عمارات 3 مدخل 2 رقم شقه 4 عماره 15 بلوك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 201290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كمال ايمن اسالم -  76

  قسم - الورديان - قباء ابن 17 امام 110/  العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على بركات محمد -  77

  قسم_  للشحن جلوبال شركة وامام سكودا شركة امام الصحراوى الطريق بحرى 24 ك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان سعيد هشام -  78

 قسم_  االزاريطة_  شامبليون شارع 23 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 203702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمد محمد -  79

  قسم - العنب غيط االنهار تنظيم شارع 1 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 169957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سولاير وديع ولسن رمزي -  80

  قسم - اسماعيل مصطفي سجدم بجوار الصديق بكر ابو شارع الهانوفيل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 203709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السيد ابراهيم السيد -  81

  قسم - جوده شارع 9 ،:   الـتأشير وصف

 20210114 تاريخ وفي 203710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التومي العزيز عبد محمد سمير الرحمن عبد -  82

  قسم - النصر شارع 15 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 189053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الرحيم عبد محمد السيد -  83

  قسم - العجمي-البراديز منتجع - التأمين شارع ابويوسف/  الي العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف, 

 وفي 189053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الرحيم عبد محمد السيد-بالست سيد/الى التجارى االسم تعديل -  84

 منتجع - التأمين شارع ابويوسف/  الي العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

  قسم - العجمي-البراديز

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 203708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضراوي السيد  برعي محمد ايمان -  85

  قسم - االرضي - الهانوفيل السالم شارع من النصر شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 176716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الحميد عبد سعد هللا عبد -  86

 2012/2/14 في 1379 برقم المودع شرق باب قسم - حسين السلطان 69/  فرع حذف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 176662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد امين فرج -  87

 النيل وادي البان وبجوار الصوامعه سلطنه كافيه امام والصلب الحديد يوسف ابو/  ليا العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  قسم -

 تم 20210114 تاريخ وفي 202313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمود عبدالمنعم محمد انصاف -  88

  قسم - الورديان سالم ابن شارع 28 امام/ الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا مسعد ابراهيم مسعد -  89

  قسم- كوبالين شركه خلف - الصناعيه المنطقه- الجديده المنشيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دوس صمويل فضل سامح -  90

 الدور - 2 فنيسيا برج 3 بشارع الزراعيين تقسييم مطروح اسكندرية طريق بحرى 21 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

  قسم - االرضى

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 189623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم البارى عبد الجيد عبد وائل -  91

 - شطا - دمياط - صناعية منطقة - الهنجر10/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى محو تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 95353 برقم والمقيد/  دمياط مدينة

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 174903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرغلى فولى النحاس خميس -  92

 قسم- البيطاش-( 8) بوابه فضه شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سالمه جابر محمد -  93

  قسم - ماكس كافيه وبجوار العامريه لمستشفي الطوارئ باب امام العامرية ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج متي صالح هاني -  94

 لقطع السيد احمد بجوار البنك ارض بجوار الوالدين مسجد امام الصحراوي الطريق قبلي 23 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

  قسم - السيارات غيار

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي ابراهيم السيد صالح مروه -  95

  قسم - زغيو ام شارع من متفرع قباء مسجد شارع من متفرع مار شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صالح سليمان خالد -  96

  قسم - جاويش صيدلية بجوار الرئيسي الهانوفيل شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

 203721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه الرحيم عبد الصغير محمد احمد - للتشطيبات الصغير مكتب -  97

  قسم - القاضى مسجد بجوار الطمان شارع عبدالقادر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي خميس خالد اسالم -  98

 قسم - النموذجي العجمي مدرسه قبل شارع اول الطلخاوي سعيد شارع 7 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 203724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد علي محمد انور محمد -  99

  قسم - العابدين زين شارع 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210117 تاريخ وفي 196722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد اسماعيل العزيز عبد -  100

 قسم - الثالث الدور 301 رقم شقة - النصر شارع 14/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 194571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي بخيت لمعي عادل -  101

  قسم- بخيت لمعى منزل- االسالمى النور بجوارمعهد- العراوه عزبه اول/ إلي العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210117 تاريخ وفي 203717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل عبدالعزيز  حسين عبدالعزيز -  102

  قسم - الدانى شارع 17 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 174903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرغلى فولى النحاس خميس -  103

 وقيد 349 برقم اودع/  الدخيله قسم-البيطاش-( 8)  بوابه فضه شارع 2/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 174903 تابع برقم

 تم 20210117 تاريخ وفي 203712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل توفيق رمسيس لطيف دونالد -  104

  قسم - كمامات مصنع بجوار سكودا توكيل خلف الصحراوى طريق 23 الكيلو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210117 تاريخ وفي 203720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد ابوالفتوح ممدوح محمد -  105

  قسم- العمده شارع من الصبحيه على محمد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 147479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر  حسين  سعد حسين -  106

 قيد/  421 برقم اودع/  شرق باب - االبراهيمية بورسعيد شارع 132/  كائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  دائم 147479 تابع برقم

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 203725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد حنفى احمد صبرى -  107

  قسم - العجمى - العزائم ومسجد مفتاح جمعه مسجد بجوار مفتاح جمعه شارع يوسف ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 184390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى خضر كمال جمعه -  108

/  المنتزة - بانوراما برج المهندس النبوى شارع من 30 شارع/  كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  دائم 184390 تابع برقم قيد/  398 برقم اودع/  جنيه 5000 ماله ورأس/  االعالف بيع ونشاطه

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 135723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى بريك  عبداللطيف صالح -  109

 عفان بن عثمان مدرسة خلف الخضار بسوق البردويل تقسيم شارع/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  قسم -

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 203181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف الديب محمد شكرى -  110

  قسم - ربيع محمد ورشة بجوار توشكى مساكن بعد توشكى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 203181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف الديب محمد شكرى -  111

 قسم - مرغم - العمراوى عزبة خلف 21 الكيلو من عبدالقادر زاوية/  كائن اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 203181 برقم قيد/  2020/8/17 افتتاحه وتاريخ/  ورقيات تجارة ونشاطه/  العامرية

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 203181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف الديب محمد شكري -  112

 - ربيع محمد ورشة بجوار توشكى مساكن بعد توشكى/  كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  وانالعن

  دائم 203181 تابع برقم قيد/  401 برقم اودع/  جنيه 10000 ماله ورأس/  والكرتون الورق تجارة ونشاطه/  العامرية

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 184390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى خضر كمال جمعه -  113

  قسم - بانوراما برج المهندس النبوى شارع من 30 شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 184390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى خضر كمال جمعه -  114

 مالبس بيع ونشاطه/  الدخيلة قسم - المؤمنين ام مسجد بجوار الجيش شارع/  كائن اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف, 

 دائم 184390 برقم وقيد/  2010/3/9 افتتاحه وتاريخ/  جاهزة

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 147479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسين سعد حسين -  115

  قسم - االبراهيمية بورسعيد شارع 132 ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 147479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسين سعد حسين -  116

 افتتاحه وتاريخ/  كافيتريا ونشاطه/  بك محرم - صابر ام الشهيدة شارع 19/  كائن اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف

  دائم 147479 تابع برقم قيد/  5098 برقم اودع/  1998/6/18

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسين سعد حسين - والتوريدات للمقاوالت جوهر/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  117

 - االبراهيمية بورسعيد شارع 132 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 147479    برقم

  قسم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسين سعد حسين - والتوريدات للمقاوالت جوهر/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  118

 الشهيدة شارع 19/  كائن اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 147479    برقم

  دائم 147479 تابع برقم قيد/  5098 برقم اودع/  1998/6/18 افتتاحه وتاريخ/  كافيتريا ونشاطه/  بك محرم - صابر ام

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 203726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو  مصطفى محمد السيد سالمه -  119

 قسم- هللا فتح قبلى شارع مرغم مرور قياده امام الصحراوى الطريق قبلى 28 كيلو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 203726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو  مصطفى محمد السيد سالمه -  120

  برفو محمد السيد محمد/ بملك- عبدالناصر جمال شارع- ادكو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210119 تاريخ وفي 147604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين  حسام  هنداوى السيد  هنداوى -  121

  شبرا شارع أ152 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 203727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمود عبدهللا حنان -  122

  قسم - امبروزو - اباش خضر شارع 19 ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210120 تاريخ وفي 200167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيبة مصطفى محمود محمد عمرو -  123

 قسم - للمالبس كنزي بجوار و لالحذية كنزي بجوار الجديدة الكهرباء مؤسسة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 200948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد ابراهيم عبدالنبى احمد -  124

  قسم - االول بالدور شقة - الرئيسى البيطاش شارع 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 200948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد ابراهيم عبدالنبى احمد -  125

 وفطائر بيتزا بيع ونشاطه/  الدخيلة قسم - الرئيسى البيطاش شارع 35/  كائن اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 200948 برقم قيد/  8159 برقم اودع/  2018/8/12 افتتاحه وتاريخ/ 

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 203729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحيم عبدالرحمن ياسر -  126

 قسم - موسي محمد مسجد امام خيرهللا خليل  شارع اول الهانوفيل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وفي 200167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الجاهزة للمالبس عتيبه)  عتيبه مصطفى محمود محمد عمرو -  127

 بجوار الجديدة الكهرباء مؤسسة شارع/  كائن فرع افتتاح ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

  دائم 200167 تابع برقم قيد و 461 برقم اودع و العامرية قسم - للمالبس كنزي بجوار و لالحذية كنزي

 وفي 200167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الجاهزة للمالبس عتيبه)  عتيبه مصطفى محمود محمد عمرو -  128

 محل امام الجديدة الكهرباء مؤسسة شارع/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

  دائم 200167 تابع برقم قيد و 460 برقم اودع و العامرية قسم - الكهرباء شركة امام و الرجالي للمالبس بالل

 وفي 200167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الجاهزة للمالبس عتيبه)  عتيبه مصطفى محمود محمد عمرو -  129

 بجوار الجديدة الكهرباء مؤسسة شارع/  الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

  قسم - لالحذية كنزي

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 203732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العساس موسى السيد نصر -  130

 قسم - الكبير التل شارع 12 ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 175579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالنبى حميده عبدالنبى -  131

  قسم - االمل ترزى بجوار الشرقاوى مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 175579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم النبي عبد حميده النبي عبد -  132

 برقم اودع/  العامرية قسم - االمل ترزى بجوار الشرقاوى مسجد شارع/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 175579 تابع برقم قيد/  481

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 175579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم النبي عبد حميده النبي عبد -  133

/  480 برقم اودع/  العامرية قسم - القسم شارع مساكن 11 بلوك اول/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 175579 تابع برقم قيد



 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

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 191120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  134

 الجمرك قسم - علوي االول بالدور شقة الترميه شارع 10,8,6/  كائن اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 برقم اودع و جنية االف عشرة/  ماله راس و المتنوعه الجلدية المصنوعات صنع و الجلدية االحذية صنع/  نشاطه و

  دائم 191120 تابع برقم قيد و 464

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 191982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على راشد محمد ناصر -  135

 قسم - نظير مسجد شارع 24/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 191982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على راشد محمد ناصر -  136

  2018/9/6 فى 8210 المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 191120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  137

  قسم - علوي االول بالدور شقة الترميه شارع 10,8,6 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 191120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  138

 االستيراد عموم/  نشاطه و الدخيلة قسم - 18 رقم فودافون خلف 44 ش الرئيسي البيطاش  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 191120 برقم مقيد و 2013/1/23 االفتتاح تاريخ و التصدير و

 تم 20210120 تاريخ وفي 200167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيبة مصطفى محمود محمد عمرو -  139

 شركة امام و ليالرجا للمالبس بالل محل امام الجديدة الكهرباء مؤسسة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 قسم - الكهرباء

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 200948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد ابراهيم عبدالنبى احمد -  140

 قسم - االول بالدور شقة - الرئيسى البيطاش شارع 3/  كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 200948 تابع برقم قيد/  478 برقم اودع/  جنيه 100000 ماله ورأس/  وتشطيبات مقاوالت ونشاطه/  الدخيلة

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 175579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالنبى حميده عبدالنبى -  141

  قسم - القسم شارع مساكن 11 بلوك اول ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  التجاره و لالستيراد الواعر)  عامر واعر بسيونى حماده/  الي التجارى االسم تعديل -  142

 بريك/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 167898    برقم

 اثنى)  جنيها 12000 ماله راس/ الزراعيه الحاصالت وتخزين تدريجو وغربله فرز محطه نشاطه/ ابوالمطامير- يونس

 ( الغير فقط جنيها الف عشر

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 167898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولي عامر واعر بسيوني حماده -  143

 وغربله فرز محطه نشاطه/ ابوالمطامير- يونس بريك/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 ( الغير فقط جنيها الف عشر اثنى)  جنيها 12000 ماله راس/ الزراعيه الحاصالت وتخزين وتدريج

 سبق  ، فرد تاجر ،( عامر واعر بسيونى حماده) والتجاره والتصدير لالستيراد الواعر/  التجارى االسم اضافه -  144

/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 يختار وفي 167898    برقم قيده

)  جنيها 12000 ماله راس/ الزراعيه الحاصالت وتخزين وتدريج وغربله فرز محطه نشاطه/ ابوالمطامير- يونس بريك

 ( الغير فقط جنيها الف عشر اثنى

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 98728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزاوى محمود صابر صالح -  145

  قسم- نظير مسجد شارع 14/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 197418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال خلف مصطفى محمد -  146

  قسم- الثانى بالدور غرفه زغلول سعد شارع 28/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 203736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنانه منصور احمد سعيد جهاد -  147

  قسم - البيطاش عالم مسجد شارع59 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 203737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي احمد محمود محمد محمود -  148

  قسم - بوالينو شارع 52 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 203734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي نصير محمد سليم محمد -  149

  قسم - حمامه فاتن فيال امام البيطاش يهالحنف شارع 55 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210124 تاريخ وفي 203741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتسويق البدر - محمد السيد عيد بدر محمد -  150

 - شقة - االرضى - الجبل الدخيلة - المساهمين مسجد بجوار المساهمين شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  قسم



 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

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 203742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير جورجى فؤاد فاخر -  151

  قسم - االسكندرانى شارع 100 ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 147479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر  حسين  سعد حسين -  152

 جوهر/  ليصبح 2021/1/18 فى 421 المودع االخر الرئيسى للمحل التجارى االسم تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 جوهر حسين سعد حسين- والتوريدات للمقاوالت

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 203743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن مصطفى عبدالحميد -  153

  قسم- الغزالى شارع 119 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 203738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن على عنتر محمد -  154

  قسم- الهانوفيل سنترال خلف العوام بن الزبير شارع الخطاب عمربن الفاروق برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 203739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبور احمد سعيد يمنه- الصناعيه للتوريدات دبور -  155

 صالح بمول بالميزانين 52 رقم محل- الدين صالح شارع 11,9 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124

  قسم- الدين

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 202282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين يونس عبدالقادر مجدى -  156

  قسم - االول بالدور شقه- الهانوفبل- عبدالمولي فرج شارع/ إلي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 152368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود صالح عوض -  157

 قسم - علوى االول الدور - مريوط كينج - الجديد الشارع/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210124 تاريخ وفي 203740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالرحمن نصرالدين عبدالرحمن -  158

 النقل جراج بجوار البيطاش - الخطاب بن عمر مدرسة بجوار العائلة برج شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  قسم - 8 بوابة العام

 تاريخ وفي 203750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عماره السيد حازم هشام - الجمل هشام/ د صيدليه -  159

 - ريو كافيتريا امام 1 رقم محل2/43 شارع النخيل شاطئ اكتوبر 6 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125

  قسم

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد -  160

  قسم- القبلى البر-الصديق ابوبكر اخر بالدريسه الكائن( 5) رقم الوحده من(  2) رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد مصطفي سامي اميرة -  161

  قسم - شقه من غرفه - الروماني شارع 6 امام ،:   الـتأشير وصف, 

 وفي 203753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل عبدالمنعم خميس عراقي - االسماك وتوريد للتصدير نوفل -  162

  قسم - البيطاش بسملة جزارة خلف ارضي شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان يلتعد تم 20210125 تاريخ

 تم 20210125 تاريخ وفي 203744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخاوى ابراهيم محمود سعيد شريف -  163

 قسم - كاترين سانت شارع 1 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عباس سامر -  164

  قسم - شقه من غرفه ظفيل شارع 19 ،:   الـتأشير وصف

 198108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويدان مطر محمود محمد عمرو - التصدير لالستيراد مطر عمرو -  165

  قسم - ابوتالت شركة امام/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي

 198108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشرية الموارد لتنمية مطر عمرو/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  166

  قسم - ابوتالت شركة امام/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر عبدالواحد عبدالظاهر سمير محمد محمود - سمير محمود/ د صيدليه -  167

 سجدم بعد الرئيسي الهانوفيل شارع 6 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203749

  قسم - هوم الريتش مجمع امام الصديق بكر ابو شارع وبعد اسماعيل مصطفي

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد حسين السيد -  168

  قسم - هللا فتح امام مرغم مرور خلف للبالستيك اسكندرية شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض جاد عبدهللا كريم -  169

  قسم -16 كيلو خيرهللا شارع قبل الدرايسه الهانوفيل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عباس صابر عاطف -  170

  قسم - 56 بلوك العرانس الجديدة عبدالقادر زاوية العامرية ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 203747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجي محمود محمد الناصر مؤمن -  171

  قسم - ماركت هايبر وامام سمارت مدرسه شارع ناصيه شارع بيانكي البيطاش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 201036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش احمد رشاد نبيل احمد - للتصدير الدرويش -  172

 - الفتح معمل بجوار يمين شارع ثالث فضه شارع/  العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125

  قسم

  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد - الدائري النسيج لتصنيع خليل محمد/  الي التجاري االسم تعديل -  173

 المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق

 قسم- القبارى - جالوت عين شارع 11/  ليصبح الرئيسى

  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد - الدائري النسيج لتصنيع خليل محمد/  الي التجاري االسم تعديل -  174

  االخر الرئيسى محو الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق

  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد - الدائري لنسيجا لتصنيع خليل محمد/  الي التجاري االسم تعديل -  175

 قطعه/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق

 برقم وقيد 612 رقم اودع/  بك محرم قسم -القبلى البر- الصديق ابوبكر اخر بالدريسه الكائن( 5) رقم الوحده من( 2) رقم

 177192 تابع

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد -  176

 قسم- القبارى - جالوت عين شارع 11/  ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد -  177

  االخر الرئيسى محو الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 177192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد -  178

 الصديق ابوبكر اخر بالدريسه الكائن( 5) رقم الوحده من( 2) رقم قطعه/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 177192 تابع برقم وقيد 612 رقم اودع/  بك محرم قسم -القبلى البر-

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 203757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو علي علي سماح -  179

  قسم - مكتب - البحراني شارع 6 العقار واجهه خلف عاشر ابن شارع 11 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 203755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا عزيز نبيل كيرلس -  180

 قسم - غربال الحجيج شارع 30 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210126 تاريخ وفي 199888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحمنعبدال عبدالقادر احمد عبدالقادر -  181

  قسم- المغاربه عزبه مبارك حسنى الزعيم شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210126 تاريخ وفي 199888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالقادر احمد عبدالقادر -  182

 قسم عبدالقادر موقف امام مبارك حسنى الزعيم شارع من 2 رقم محل عنوانه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 دائم 199888 التجارى السجل فى قيده رقم/ 2018/1/14 افتتاحه تاريخ/ ومخلفات خرده تجاره نشاطه/  اول العامريه

 تم 20210126 تاريخ وفي 203756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبيد عطيه رامي - عبيد ثالجة -  183

  قسم - الشريف عبدالحليم شارع 12 و الغابه شارع 13 امام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 155152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسان السيد محمد -  184

 راس/ ومطعم كافيتريا نشاطه/  بك محرم قسم- جرين شارع 62 فى كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 دائم 155152 تابع برقم وقيد 640 برقم اودع/ غير ال فقط مصرى جنيها الفان 2000 مبلغ ماله

 تم 20210126 تاريخ وفي 199888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالقادر احمد عبدالقادر -  185

 مبارك حسنى الزعيم شارع من متفرع شارع/  الكائن االخر الرئيسى بافتتاح التأشير ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 624 برقم اودع/ غير ال فقط جنيها الف مائه 100000 ماله راس/ وثلج اسماك بيع نشاطه/ العامريه قسم المغاربه عزبه

 دائم 199888 تابع رقمب وقيد

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 155152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسان السيد محمد -  186

  قسم- جرين شارع 62 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 155152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسان السيد محمد -  187

 افتتاحه تاريخ/ جاهزه مالبس نشاطه/  البصل مينا قسم- مروان بن عبدالملك شارع 78 عنوانه ،:   الـتأشير وصف

  دائم 155152 التجارى السجل فى قيده رقم/ 2000/9/2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 180884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد حسن احمد حسن -  188

  قسم - الفلكي - الديني المعهد امام الملك 16 شارع 26/  إلي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210127 تاريخ وفي 203758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كداره احمد محمد عبدالناصر جمال عليه -  189

  قسم - القلعى زاوية التهامى حارة 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 203761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس عطيه امال- الغذائيه للمواد عطيه امال -  190

 قسم - تربانه مسجد شارع 11 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 190295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح رجب ميهوب -  191

/  المحافظة ملك - الضبعة مركز 90 كيلو الجفيره منطقة الضبعة/  الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير وصف, 

 2017/10/10 فى 10230 برقم المودع/  محجر ونشاطه

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 203760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بداده على حسن منى -  192

  قسم - تراك ايجى شركة امام الكابالت شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 203762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان توفيق محمد -  193

  قسم - ابويوسف - السالم مسجد بجوار الهودج صيدلية شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 199644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد مصطفي شداد -  194

  قسم - يوسف ابو - الخضره الروضة شارع 58/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210131 تاريخ وفي 203764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد وصفي عبدالرحمن مي -  195

  قسم - شقه االسكندراني شارع 13 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 195758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حافظ السيد نبيل -  196

 قسم - منشا شارع 26/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 196005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد احمد عمرو -  197

  قسم - دانيال النبي شارع ناصيه عبدالرازق سيدي شارع/ إلي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210131 تاريخ وفي 203765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق احمد عثمان زكريا محمد -  198

 قسم- النجار افندينا بجوار 10/47 شارع النخيل شاطئ اكتوبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 203766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الصافى مصطفى هبة -  199

  قسم - الضوي مدرسه امام - الصديق بكر ابو شارع 15 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 203763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد عالم اشرف -  200

 قسم - المالبس لتجارة المودي شارع البحوث خلف القديمه الناصريه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20210103 تاريخ وفي 201441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر احمد - االخشاب لتجارة وود عامر -  1

 و 6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما)  تصدير و استيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 ( 19 المجموعة

 فرد تاجر ، عامر احمد - العالمية التجارة و التصدير و لالستيراد وود عامر مؤسسة/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  2

 استيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي 201441   برقم قيده سبق  ،

 ( 19 المجموعة و 6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما)  تصدير و

,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي 203317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد دسوقي شعبان عمرو -  3

 وقطاعي جمله غذائيه مواد بيع/  إلي النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210104 تاريخ وفي 191610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد اللطيف عبد الزناتى محمد -  4

 ومطعم كافيه/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 201941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال البرعي السيد محمد -  5

 (19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما)  والتصدير االستيراد عموم نشاط اضافه:  التأشير وصف

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 196292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس هللا عوض جرجس هللا عوض -  6

 كوافير/  إلي النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 176978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الطرق لرصف البنا)  البنا على اللطيف عبد العزيز عبد هيام -  7

 عام الطرق ورصف وانشاء مقاوالت/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210106 تاريخ

 فقط وحكومه

 تعديل تم20210106 تاريخ وفي 203658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم مصطفي إبراهيم مصطفي -  8

 (19 ومجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما)  االستيراد/  الي النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 157185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا مرسى عادل -  9

 لحام وماكينات كهربائية اجهزة وتجميع تصنيع/  نشاط اضافة:  التأشير

 تعديل تم20210110 تاريخ وفي 172647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الواحد عبد ابراهيم -  10

 محمول اكسسوار/ إلي النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 98592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى احمد الدين جمال هشام -  11

 االوناش وصيانه الحاويات الوناش تجاريه توكيالت/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210111 تاريخ وفي 147670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالدهب  افندى  اسماعيل احمد -  12

 االستيراد/  نشاط حذف:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 201941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال البرعي السيد محمد -  13

 ( 19 المجموعة و 6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما)  التصدير و االستيراد عموم/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 201290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كمال ايمن اسالم -  14

 جهاز من الالزمة التراخيص علي الحصول وبعد السياحة اعمال عدا فيما نقل مكتب/  الي النشاط تعديل:  التأشير وصف

 والدولي والداخلي البري النقل تنظيم

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 199533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرحيم عبد صابر ابراهيم -  15

 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره - عدا فيما االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط

 النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 176716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الحميد عبد سعد هللا عبد -  16

 الجمركى التخليص/  نشاط حذف:  التأشير وصف, 

 النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 176716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الحميد عبد سعد هللا عبد -  17

 الجمركى التخليص/  نشاط حذف:  التأشير وصف, 

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 189053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الرحيم عبد محمد السيد -  18

 طبيه مستلزمات توريد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وفي 189053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الرحيم عبد محمد السيد-بالست سيد/الى التجارى االسم تعديل -  19

 طبيه مستلزمات توريد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ

 النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 197418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال خلف مصطفى محمد -  20

 جمله حريمي جاهزه مالبس تجاره/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف, 

 H M عبدالنبي مصري كمال حسني(  البحرية واالعمال للمقاوالت المصري مؤسسة/ )  إلي التجاري االسم تعديل -  21

C ، نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 169811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر  /

 الجمركي التخليص فيماعدا بحرية اعمال

 النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 169811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي مصري كمال حسني -  22

 الجمركي التخليص فيماعدا بحرية اعمال/  نشاط اضافه:  التأشير وصف, 

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، فردية مؤسسة H-M-C النبي عبد مصري كمال حسني - للمقاوالت المصري مؤسسه -  23

 فيماعدا بحرية اعمال/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 169811   برقم

 الجمركي التخليص

,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 172969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسطفانوس شفيق ظريف نبيل -  24

 اخشاب توريد/  النشاط تعديل:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 170306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالغني مصطفي رابحه -  25

 السياحى والنقل السياحيه الخدمات تقديم دون داخليه رحالت مكتب/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف, 

,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 152368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود صالح عوض -  26

 النشاط مجال فى وتوريدات عمومية مقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210124 تاريخ وفي 151618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سردينه المنعم عبد السالم عبد اسامه -  27

 والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما) مستندات تصوير ليصبح االستيراد/  نشاط حذف:  التأشير وصف,  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى 458 برقم واردة امنية موافقة على بناء()  الالزمة التراخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف الدينية

 ( 2020/11/30 فى 6871 برقم وصادرة 2020/12/9

 وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 99995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته زكي ابراهيم -  28

 االستيراد/  نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 99995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته زكي ابراهيم -  29

 االستيراد/  نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 161458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالرازق خالد -  30

 وكاوتش زيوت بيع/  نشاط افهاض:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 180884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد حسن احمد حسن -  31

 جاهزة مالبس تصنيع/  إلي النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 183948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم الناصر عبد خالد -  32

 تصوير االالت فيماعدا) المكاتب ومستلزمات والمكتبيه الكتابيه االدوات توريد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط

 ومستلزماته وااللموتال المعدنيه االشغال وجميع(  ومستلزماته الكمبيوتر فيماعدا) الكهربائيه االجهزه وجميع(  المستندات

 والزيوت الغيار قطع وجميع انواعها بكافه السيارات انواع وجميع المكتبى واالثاث والمصنعه الخشبيه االشغال وتوريد

 المواتير انواع وجميع واالوناش المعدات انواع كافه وتوريد ومستلزماته الكاوتش انواع كافه وتوريد انواعها بجميع

 انواع وكافه انواعها بكافه والمولدات

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 183948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم الناصر عبد خالد -  33

 انواع كافه وتوريد والمنظفات التعقيم مواد انواع وجميع والميكانيكيه والكهربائيه اليدويه االالت:  التأشير وصف,  النشاط

 لتشطيبا ولوازم الدهانات وكافه البناء مواد اليدويه العدد

,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على محمد على -  34

 المطاعم ادارة و(  19 المجموعة و 6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما)  االستيراد/  الي النشاط تعديل:  التأشير وصف

 الكافتيريات و

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 95154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر احمد سيد ابراهيم احمد سيد -  35

 كهربائيه ادوات بيع/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 189133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلبى محمد ابراهيم صالح احمد -  36

 ردياتير بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 109238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيرلكس ديمترى جورج لوكيا -  37

 والباردة الساخنة والمشروبات المأكوالت وتقديم وبيع وطهى تجهيز/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 109238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيريليس ديمتري جورج لوكيا -  38

 والباردة الساخنة والمشروبات المأكوالت وتقديم وبيع وطهى تجهيز/  نشاط اضافة:  التأشير وصف, 

,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 166181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ السيد السيد -  39

 داخلية رحالت مكتب/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 184268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد العزيز عبد محمود -  40

 واساسات واصالح وهدم انشاء مقاوالت/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 195758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حافظ السيد نبيل -  41

 النشاط مجال فى والتوريدات والبحرية الهندسية الصيانة/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 173553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمد عادل -  42

 والنجف والفضيات الصينى بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 203671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عوض احمد مصطفى -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم محمد الرحمن عبد -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني منصور امين عبدالحميد محمد -  3

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دوس صمويل فضل سامح -  4

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 175579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالنبى حميده عبدالنبى -  5

 خاص: التأشير صفو,  الشركة

 تاريخ وفي 203750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عماره السيد حازم هشام - الجمل هشام/ د صيدليه -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125

 تاريخ وفي 203761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس عطيه امال- الغذائيه للمواد عطيه امال -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127

 نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 184997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر امين عبدالحميد محمد -  8

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 174903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرغلى فولى النحاس خميس -  9

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سالمه جابر محمد -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 200167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيبة مصطفى محمود محمد عمرو -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 203766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الصافى مصطفى هبة -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 203667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشاذلى محمد احمد محمد)  النقل لخدمات ترانس شاذلى -  13

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103

 تعديل تم20210103 تاريخ وفي 203669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالمهيمن ابراهيم محمود -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 203686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد خلف محمد -  15

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على عصام ادهم -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا مسعد ابراهيم مسعد -  17

 خاص: التأشير وصف

 تم20210124 تاريخ وفي 203740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالرحمن نصرالدين عبدالرحمن -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 203765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق احمد عثمان زكريا محمد -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210111 تاريخ وفي 203690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الرحمن عبد العزيز عبد فريده -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخي صالح عطيه الحسيني محمود -  22

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 191120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد انور يوسف محمد -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 203738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن على عنتر محمد -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 203739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبور احمد سعيد يمنه- الصناعيه للتوريدات دبور -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124



 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

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد سيد ابراهيم حسن رحاب - صالون بيوتى الصاوى رحاب -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 203666

 الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 203676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حربى محمد خميس منى -  27

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الجواد عبد حسن علي -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشر محمد عيد فاطمه -  29

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج متي صالح هاني -  30

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي ابراهيم السيد صالح مروه -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 177192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد خليل محمود محمد -  32

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 108571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى محمد عبدالمنعم السيد -  33

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 152743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ايمان 0د صيدليه -  34

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي عوض عبدالمنعم محمد احمد -  35

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 203709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السيد ابراهيم السيد -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 203725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد حنفى احمد صبرى -  37

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عباس صابر عاطف -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210131 تاريخ وفي 203764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد وصفي عبدالرحمن مي -  39

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 الشركة نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 203675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمود محي محمد -  40

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صالح سليمان خالد -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وفي 203721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه الرحيم عبد الصغير محمد احمد - للتشطيبات الصغير مكتب -  42

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 203181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف الديب محمد شكرى -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عباس سامر -  44

 خاص: التأشير وصف, 

 تم20210127 تاريخ وفي 203758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كداره احمد محمد عبدالناصر جمال عليه -  45

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 203763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد عالم اشرف -  46

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 203672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة محمد حسين شعيب سناء -  47

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على بركات محمد -  48

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 203727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمود عبدهللا حنان -  49

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 200167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيبة مصطفى محمود محمد عمرو -  50

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد حسين السيد -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 186270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رزق احمد مصطفى -  52

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210110 تاريخ وفي 203685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكران اسماعيل طه محمد ايمان -  53

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تم20210112 تاريخ وفي 203693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحي مرسي عبدالحميد فؤاد احمد كريم -  54

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل توفيق رمسيس لطيف دونالد -  55

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد ابوالفتوح ممدوح محمد -  56

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 203736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنانه منصور احمد سعيد جهاد -  57

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض جاد عبدهللا كريم -  58

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 203674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمي كامل مصطفي احمد -  59

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصيرى ابوزيد على حامد ابراهيم -  60

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان سعيد هشام -  61

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210119 تاريخ وفي 203726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برمو  مصطفى محمد السيد سالمه -  62

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 203734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي نصير محمد سليم محمد -  63

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجي محمود محمد الناصر مؤمن -  64

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 203757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو علي علي سماح -  65

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 99243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر اديب مكرم -  66

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 203689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد حسن محمود رائف -  67

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمد محمد -  68

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 203729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحيم عبدالرحمن ياسر -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 203737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي احمد محمود محمد محمود -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210124 تاريخ وفي 203741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتسويق البدر - محمد السيد عيد بدر محمد -  71

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 203742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير جورجى فؤاد فاخر -  72

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 203755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا عزيز نبيل كيرلس -  73

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 203673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد عبدالحميد هدير -  74

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210106 تاريخ وفي 203682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني عبدالعظيم السيد سمير هدير -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 203683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المغاوري حسن محمد -  76

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210114 تاريخ وفي 203710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التومي العزيز عبد محمد سمير الرحمن عبد -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي خميس خالد اسالم -  78

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 203724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد علي محمد انور محمد -  79

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 200948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد ابراهيم عبدالنبى احمد -  80

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر عبدالواحد عبدالظاهر سمير محمد محمود - سمير محمود/ د صيدليه -  81

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203749

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 203760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بداده على حسن منى -  82

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 203762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان توفيق محمد -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 99243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر اديب مكرم -  84

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210106 تاريخ وفي 175644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضل ابو محمد محمد محمد شريف -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 203681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السيد مسعد السيد -  86

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 191365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالسالم ابراهيم جابر محمد -  87

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 147479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسين سعد حسين -  88

 خاص: التأشير وصف, 

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسين سعد حسين - والتوريدات للمقاوالت جوهر/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 147479   برقم

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 203732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العساس موسى السيد نصر -  90

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وفي 203753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل عبدالمنعم خميس عراقي - االسماك وتوريد للتصدير نوفل -  91

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ

 الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 155152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسان السيد محمد -  92

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخاوى ابراهيم محمود سعيد شريف -  93

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 203670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هللا خلف خلف السيد -  94

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق لحظي راضي عفاف -  95

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر راغب محمد عبدهللا محمد -  96

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 203708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضراوي السيد  برعي محمد ايمان -  97

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 184390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى خضر كمال جمعه -  98

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 175579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالنبى حميده عبدالنبى -  99

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 203746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد مصطفي سامي اميرة -  100

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 203677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد علي محمود علي -  101

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 203679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد سالم وفاء -  102

 خاص: التأشير وصف

 وفي 203687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمود قدرى حسام - الصناعية للتوريدات حسام -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ

 تم20210117 تاريخ وفي 203717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل عبدالعزيز  حسين عبدالعزيز -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تم20210126 تاريخ وفي 199888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالقادر احمد عبدالقادر -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تعديل تم20210126 تاريخ وفي 203756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبيد عطيه رامي - عبيد ثالجة -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210103 تاريخ وفي 203668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد ابراهيم عماد محمد -  107

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 203694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم كامل محمد لمياء -  108

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 203704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد جابر احمد زياد -  109

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 203743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن مصطفى عبدالحميد -  110

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ليصبح التجاري االسم تعديل: الى 201441 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210103:  تاريخ فى  ،  -  1

   عامر احمد - العالمية التجارة و التصدير و لالستيراد وود عامر مؤسسة/ 

/  التجاريه السمه اضافه: الى 156241 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210103:  تاريخ فى  ،  -  2

 (   فردية منشأة)  للتصدير الخضراء ليهالدو

/  التجاريه السمه اضافه: الى 203086 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210104:  تاريخ فى  ،  -  3

   الصناعي االمن مهمات لتوريد فاير العمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

/  الي التجاريه السمه اضافه: الى 203658 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210106:  تاريخ فى  ،  -  4

 (   فرديه منشأه)  لالستيراد الدوليه

/  التجاري االسم تصحيح: الى 123816 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210112:  تاريخ فى  ،  -  5

   بشاي مرقس عزيز رأفت

/  التجاريه السمه تعديل: الى 138998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210112:  تاريخ فى  ،  -  6

 (  فرديه مؤسسه) البطاريات لتجاره الفخم مؤسسه

/  التجاريه السمه اضافه: الى 136483 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210113:  تاريخ فى  ،  -  7

   والتصدير لالستيراد االسراء

 ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 112856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   غالب صيدليه)  غالب عبدالواحد محمد عبدالواحد/ 

/  التجاري االسم اضافه: الى 203588 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  9

   محمود حسن المحمدي خميس محمد - لوجستيك المحمدي

 التجاري االسم تعديل: الى 203089 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  10

 (  الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه المرسي) حسن مرسي الشاذلي محمد/  ليصبح

/  التجاريه السمه اضافه: الى 185352 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  11

   الرياضيه والخدمات واالنقاذ للغوص بوبوس

/  الى التجارية السمة تعديل: الى 189709 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  12

   والتوريدات للمقاوالت قرطبه

/  التجارية السمة اضافة: الى 203672 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  13

   الكرتون االكواب لتصنيع باك المصريه

/  الي التجاريه السمه تعديل: الى 106653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210118:  تاريخ فى  ،  -  14

   النمكي صيدليه

/  إلي التجاري االسم تعديل: الى 169811 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  15

   H M C عبدالنبي مصري كمال حسني(  البحرية واالعمال للمقاوالت المصري مؤسسة) 

/  التجاريه السمه تعديل: الى 172969 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  16

   االخشاب لتوريد القبطان

/ التجارية السمة اضافه: الى 202282 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210124:  تاريخ فى  ،  -  17

   والتوريدات العمومية للمقاوالت المجد

 التجارى االسم تعديل: الى 147479 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210124:  تاريخ فى  ،  -  18

   جوهر حسين سعد حسين - والتوريدات للمقاوالت جوهر/  ليصبح

/ التجارية السمة اضافه: الى 152368 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210125:  تاريخ فى  ،  -  19

   والتوريدات للمقاوالت اتقان

 التجارية السمة تصحيح: الى 203226 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210125:  تاريخ فى  ،  -  20

   والمفروشات الجاهزة للمالبس فاشون زهوه/  لتصيح

 التجاريه السمه تعديل: الى 203633 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  21
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 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  وشريكه سليمان فرج مسعد حاتم - التوريدات و الميكانيكية للمقاوالت رويال شركة/  ليصبح التجاري االسم تعديل   - 51

 الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   179428:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،

 نهائيا وتصفيتها

 العزيز عبد حلمى محمد العزيز عبد وشريكه سليمان فرج مسعد حاتم اللحام واعمال الميكانيكية للمقاوالت الفهد   - 52

 فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   179428:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  خضر محمد

 نهائيا وتصفيتها الشركة



 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

  وشريكه سليمان فرج مسعد حاتم - التوريدات و الميكانيكية للمقاوالت رويال شركة/  ليصبح التجاري االسم تعديل   - 53

 محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   179428:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب

 العزيز عبد حلمى محمد العزيز عبد وشريكه سليمان فرج مسعد حاتم اللحام واعمال الميكانيكية للمقاوالت الفهد   - 54

 شطب  السجل شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   179428:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  خضر محمد

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر

 تاريخ وفى ،   163572:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وجيه محمد عصام وشريكه وجيه محمد عماد   - 55

 نهائيا وتصفيتها الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20210114

 تاريخ وفى ،   163572:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وجيه محمد عصام وشريكه وجيه محمد عماد   - 56

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20210114

   20210117 تاريخ وفى ،   196600:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و محمود وهبه توفيق وهبه   - 57

 تم - عنه مشهر و 2020 لسنة 98 برقم مسجل ملخصه 2020/1/13 في مؤرخ فسخ عقد بموج  السجل شطب/محو تم

 نهائيا تصفيتها و الشركة فسخ

   20210117 تاريخ وفى ،   196600:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و محمود وهبه توفيق وهبه   - 58

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم

 ،   133583:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(  خليل العزيز عبد وعمر حسين) للحلويات الكومى معرض   - 59

 نهائيا وتصفيتها الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى

 ،   133583:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(  خليل العزيز عبد وعمر حسين) للحلويات الكومى معرض   - 60

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى

   20210117 تاريخ وفى ،   134272:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  رضوان على صبحى جمال   - 61

 نهائيا وتصفيتها الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم

   20210117 تاريخ وفى ،   134272:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  رضوان على صبحى جمال   - 62

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   124160:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه محمد عبدالحميد غانم   - 63

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   124160:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه محمد عبدالحميد غانم   - 64

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   124160:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد عبدالحميد غانم   - 65

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   124160:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد عبدالحميد غانم   - 66

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 ALFA TRANS RIVER()وشريكه العوا سليم الرحمن عبد خالد)  لصاحبها النهرى للنقل الفاترانس   - 67

TRANSPORTATION  )، شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   182620:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية 

 نهائيا وتصفيتها الشركه فسخ تم  السجل

 ALFA TRANS RIVER()وشريكه العوا سليم الرحمن عبد خالد)  لصاحبها النهرى للنقل الفاترانس   - 68

TRANSPORTATION  )، شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   182620:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية 

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   154903:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه درويش سعد خميس   - 69

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   154903:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه درويش سعد خميس   - 70

 نهائيا التجارة ترك بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 ،   173577:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   وشركاه السمان نور)  للهيدرونيوماتيك المصرية الشركة   - 71

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى

 ،   173577:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   وشركاه السمان نور)  للهيدرونيوماتيك المصرية الشركة   - 72

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى



 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

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   190048:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الرؤف عبد محمد.د   - 73

 نهائيا وتصفيتها الشركة وفسخ حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   190048:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الرؤف عبد محمد.د   - 74

 نهائيا تصفيتها و الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   126454:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه  محمود احمد   - 75

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم 2012/12/24 مؤرخ شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   126454:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه  محمود احمد   - 76

 نهائيا تصفيتها و الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   201060:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه احمد زغلول سعد احمد   - 77

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   201060:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه احمد زغلول سعد احمد   - 78

 نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق ،  تضامن شركة ساسون شنط - وشركاه المرنجوز محمد حسن زكريا/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210104،   تاريخ وفي 99373، برقم

  جنيه  12000.000،

   تاريخ وفي 99373، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشركاه المرنجوز محمد حسن) ساسون شنط معرض -  2

  جنيه  12000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210104،

 تعديل تم 20210104،   تاريخ وفي 99373، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و المرنجوز محمد حسن -  3

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

 122132، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه محمد حسانين صابر محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ وفي

  جنيه  2000000.000،

 تم 20210105،   تاريخ وفي 122132، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاهو محمد  حسنين صابر  محمد -  5

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

 وفي 122132، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد حسانين صابر محمد/  ليصبح التجارى االسم يعدل -  6

  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ

  جنيه

 122132، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه محمد حسانين صابر محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  7

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ وفي

  جنيه  2000000.000،

 تم 20210105،   تاريخ وفي 122132، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد  حسنين صابر  محمد -  8

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

 وفي 122132، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد حسانين صابر محمد/  ليصبح التجارى االسم يعدل -  9

  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ

  جنيه

 قيدها سبق ،  تضامن شركة الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات للتصدير الفؤاد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  10

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 198360، برقم

  جنيه  50000.000، مالها

 شركة على محمد على الماس وشريكه غانم صبحى فؤاد محمد المالحية والخدمات والتصدير لالستيراد الفؤاد -  11

 رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 198360، برقم قيدها سبق ،  تضامن

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال



 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

   تاريخ وفي 154540، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه السيد محمد مدحت - والرحالت للنقل الهولنديه -  12

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210112،

   تاريخ وفي 154540، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه السيد محمد مدحت - والرحالت للنقل الهولنديه -  13

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210112،

 وشركاه مسعود محمد محمد معتز)  والفاكهة الخضراوات لتجارة مسعود محمد خلفاء/  ليصبح الشركة اسم تعديل -  14

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210112،   تاريخ وفي 94337، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( 

  جنيه  1750.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

 وفي 94337، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و مسعود عبدالفتاح - عبدالرازق مسعد محمود خلفاء -  15

  جنيه  1750.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210112،   تاريخ

   تاريخ وفي 143149، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه ابراهيم اسحق عماد/  ليصبح الشركة اسم تعديل -  16

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 تعديل تم 20210113،   تاريخ وفي 143149، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه خليل ابراهيم اسحاق -  17

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

 رأس تعديل تم 20210113،   تاريخ وفي 198442، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه فاروق احمد -  18

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

 رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ وفي 149880، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الغنى عبد فتحى -  19

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

   تاريخ وفي 149880، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالغنى فتحى هانى/  الشركه اسم تعديل -  20

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ وفي 149880، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الغنى عبد فتحى -  21

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

   تاريخ وفي 149880، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالغنى فتحى هانى/  الشركه اسم تعديل -  22

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 تعديل تم 20210114،   تاريخ وفي 200126، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه درويش بدر السيد بدر -  23

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 200126، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مصباح محمد محمود محمد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  24

  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ وفي

  جنيه

 تعديل تم 20210114،   تاريخ وفي 200126، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه درويش بدر السيد بدر -  25

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 200126، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه مصباح محمد محمود محمد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  26

  50000.000، مالها أسر ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ وفي

  جنيه

   تاريخ وفي 203193، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكته و العطار عبدالعزيز ابراهيم يحيي اشرف -  27

  جنيه  200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210120،

 تم 20210124،   تاريخ وفي 191810، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حسن مرسى محمد محمد -  28

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

 تم 20210125،   تاريخ وفي 203634، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدهللا حامد السيد شريف -  29

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

 رأس تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 137397، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه لطفى سامى -  30

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

 تم 20210125،   تاريخ وفي 137397، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه لطفى سامى - االخوه شركة -  31

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

   تاريخ وفي 166922، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية خضروشركاه محمد خضر عصام-خضر شركه -  32

  جنيه  12000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210126،



 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

 سبق ،  تضامن شركة وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه اسم تعديل -  33

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 93233، برقم قيدها

  جنيه  20000.000، مالها

 تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 93233، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه بيصار خميس صالح -  34

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 سبق ،  بسيطة توصية وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه اسم تعديل -  35

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 93233، برقم قيدها

  جنيه  20000.000، مالها

 تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 93233، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه بيصار خميس صالح -  36

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 سبق ،  تضامن شركة وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه اسم تعديل -  37

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 93233، برقم قيدها

  جنيه  20000.000، مالها

 تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 93233، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه بيصار خميس صالح -  38

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 164489، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عثمان شوكت جمال -  39

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

 وفي 164489، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والفضية الذهبية المصوغات لتجارة وشريكه شوكت شركة -  40

  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ

  جنيه

 عبدالرحمن حسن سيد محمد - الحيوانات امعاء لتجهيز الرحمن عبد حسن سيد اوالد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  41

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 185710، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 و الرحمن عبد حسن سيد محمد- والتصدير واالستيراد الحيوانات امعاء لتجهيز الرحمن عبد حسن سيد اوالد -  42

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 185710، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة كهشري

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 عبدالرحمن حسن سيد محمد - الحيوانات امعاء لتجهيز الرحمن عبد حسن سيد اوالد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  43

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 185710، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 و الرحمن عبد حسن سيد محمد- والتصدير واالستيراد الحيوانات امعاء لتجهيز الرحمن عبد حسن سيد اوالد -  44

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 185710، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20210103 تاريخ وفي 194908    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  M & H) وشريكه محمود حنفى محمد -  1

 امام البتروكيماويات طريق - عبدالقادر مدخل/  ليصبح الرئيسى المقر تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  قسم - مرغم الصناعية المنطقة مبارك مساكن

 20210103 تاريخ وفي 194908    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  M & H) وشريكه محمود حنفى محمد -  2

 امام البتروكيماويات طريق - عبدالقادر مدخل/  ليصبح الرئيسى المقر تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  قسم - مرغم الصناعية المنطقة مبارك مساكن

 تاريخ وفي 198018    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد عبدالمنعم احمد - للنقل كابيتال -  3

 ونشاطه/  الدخيلة قسم - زغيو ام طريق بحرى/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106

  دائم 198018 تابع برقم قيد/  165 برقم اودع/  الشركة سيارات وصيانة اليواء جراج



 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

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 138875    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واوالده سرحان مصطفى -  4

 العرب برج بمدينة ج الخامسة الصناعية بالمنطقة 15 رقم االرض قطعة/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 138875 تابع برقم قيد/  138 برقم اودع/  الجديدة

 تاريخ وفي 138875    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، سرحان مصطفى ابناء للصلب سرحان شركه -  5

 الصناعية بالمنطقة 15 رقم االرض قطعة/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106

 دائم 138875 تابع برقم قيد/  138 برقم اودع/  الجديدة العرب برج بمدينة ج الخامسة

 توصية ،(  سرحان مصطفي و الدين علي ابناء)  للصلب سرحان و الدين علي/  ليصبح الشركة عنوان تعديل -  6

 كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 138875    برقم قيدها سبق  ، بسيطة

 تابع برقم قيد/  138 برقم اودع/  الجديدة العرب برج نةبمدي ج الخامسة الصناعية بالمنطقة 15 رقم االرض قطعة/ 

 دائم 138875

 وفي 144323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و جمعه محمد قائد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  7

 القانونى ومحلها الشركه اداره مركز يكون ان على االتفاق تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ

 زمام 7 رقم بالقطعه الكائن الفرع بقاء مع -بك محرم-الدريسه وقاص ابو بشارع الكائن بالمصنع النشاط ممارسه بموقع

   هو كما النشاط بممارسه البيضا صباغى مصر شركه

 تم 20210110 تاريخ وفي 144323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه صالح فرج احمد القادر عبد -  8

 النشاط ممارسه بموقع القانونى ومحلها الشركه اداره مركز يكون ان على االتفاق تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 صباغى مصر شركه زمام 7 رقم بالقطعه الكائن الفرع بقاء مع -بك محرم-الدريسه وقاص ابو بشارع الكائن بالمصنع

   هو كما النشاط بممارسه البيضا

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 144323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فرج احمد جابر احمد -  9

 النشاط ممارسه بموقع القانونى ومحلها الشركه اداره مركز يكون ان على االتفاق تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 صباغى مصر شركه زمام 7 رقم بالقطعه الكائن الفرع بقاء مع -بك محرم-الدريسه وقاص ابو بشارع الكائن بالمصنع

   هو كما النشاط بممارسه البيضا

 وفي 144323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و جمعه محمد قائد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  10

 القانونى ومحلها الشركه اداره مركز يكون ان على االتفاق تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ

 زمام 7 رقم بالقطعه الكائن الفرع بقاء مع -بك محرم-الدريسه وقاص ابو بشارع الكائن بالمصنع النشاط ممارسه بموقع

   هو كما النشاط بممارسه البيضا صباغى مصر شركه

 تم 20210110 تاريخ وفي 144323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه صالح فرج احمد القادر عبد -  11

 النشاط ممارسه بموقع القانونى ومحلها الشركه اداره مركز يكون ان على االتفاق تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 صباغى مصر شركه زمام 7 رقم بالقطعه الكائن الفرع بقاء مع -بك محرم-الدريسه وقاص ابو بشارع الكائن بالمصنع

   هو كما النشاط بممارسه البيضا

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 144323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فرج احمد جابر احمد -  12

 النشاط ممارسه بموقع القانونى ومحلها الشركه اداره مركز يكون ان على االتفاق تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 صباغى مصر شركه زمام 7 رقم بالقطعه الكائن الفرع بقاء مع -بك محرم-الدريسه وقاص ابو بشارع الكائن بالمصنع

   هو كما النشاط بممارسه البيضا

 سبق  ، تضامن شركة ، الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات للتصدير الفؤاد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  13

 18/  كائن للشركه فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 198360    برقم قيدها

 198360تابع برقم وقيد 187 برقم اودع/  الغذائيه المواد تجاره نشاطه/ بك محرم قسم-( سابقا الكنوز) شيحه على شارع

 دائم

 شركة ، على محمد على اسالم وشريكه غانم صبحى فؤاد محمد المالحية والخدمات والتصدير لالستيراد الفؤاد -  14

 فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 198360    برقم قيدها سبق  ، تضامن

 وقيد 187 برقم اودع/  الغذائيه المواد تجاره نشاطه/ بك محرم قسم-( سابقا الكنوز) شيحه على شارع 18/  كائن للشركه

 دائم 198360تابع برقم

 سبق  ، تضامن شركة ، الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات للتصدير الفؤاد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  15

/  ليصبح الشركه مركز تعديل  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 198360    برقم قيدها

 قسم- منشا شارع من فرعمت حسبو شارع11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شركة ، على محمد على اسالم وشريكه غانم صبحى فؤاد محمد المالحية والخدمات والتصدير لالستيراد الفؤاد -  16

 مركز تعديل  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 198360    برقم قيدها سبق  ، تضامن

 قسم- منشا شارع من متفرع حسبو شارع11/  ليصبح الشركه

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه كامل زغلول خالد -  17

/  الدخيلة قسم - 18.5 الصحراوى مطروح اسكندرية طريق يوسف ابو/  الكائن المقر الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 168794 تابع برقم المقيد/  2005/7/26 فى 5960 برقم المودع

 وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و كامل زغلول خالد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  18

 مطروح اسكندرية طريق يوسف ابو/  الكائن المقر الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ

  دائم 168794 تابع برقم المقيد/  2005/7/26 فى 5960 برقم المودع/  الدخيلة قسم - 18.5 الصحراوى

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه كامل زغلول خالد -  19

 الكيلو تالت ابو بنزينة امام قبلى ئيسىالر الشارع/  ليصبح للشركة الرئيسى المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 قسم - 23.5

 وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و كامل زغلول خالد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  20

 الرئيسى الشارع/  ليصبح للشركة الرئيسى المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ

 قسم - 23.5 الكيلو تالت ابو بنزينة امام قبلى

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه كامل زغلول خالد -  21

/  الدخيلة قسم - 18.5 الصحراوى مطروح اسكندرية طريق يوسف ابو/  الكائن المقر الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 168794 تابع برقم المقيد/  2005/7/26 فى 5960 برقم المودع

 وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و كامل زغلول خالد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  22

 مطروح اسكندرية طريق يوسف ابو/  الكائن المقر الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ

  دائم 168794 تابع برقم المقيد/  2005/7/26 فى 5960 برقم المودع/  الدخيلة قسم - 18.5 الصحراوى

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه كامل زغلول خالد -  23

 الكيلو تالت ابو بنزينة امام قبلى الرئيسى الشارع/  ليصبح لشركةل الرئيسى المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 قسم - 23.5

 وفي 168794    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و كامل زغلول خالد/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  24

 الرئيسى الشارع/  ليصبح للشركة الرئيسى المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ

 قسم - 23.5 الكيلو تالت ابو بنزينة امام قبلى

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  25

 برقم اودع/ بك محرم قسم- سابقا تنظيم( 1) محمود مرسى شارع 21/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 112023 تابع برقم وقيد 260

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  26

 محمود مرسى شارع 21/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

  دائم 112023 تابع برقم وقيد 260 برقم اودع/ بك محرم قسم- سابقا تنظيم( 1)

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  27

 21/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

  دائم 112023 تابع برقم وقيد 260 برقم اودع/ بك محرم قسم- سابقا تنظيم( 1) محمود مرسى شارع

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  28

 قسم-البيضاء الدار عمارات - الرئيسى البيطاش شارع اول/ كائن للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 257 برقم اودع/  الدخيله

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  29

 البيطاش شارع اول/ كائن للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 257 برقم اودع/  الدخيله قسم-البيضاء الدار عمارات - الرئيسى

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  30

/ كائن للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 257 برقم اودع/  الدخيله قسم-البيضاء الدار عمارات - الرئيسى البيطاش شارع اول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  31

 وقيد 259 برقم اودع/  شرق باب قسم- الشاطبى بورسعيد شارع 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 112023 تابع برقم

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  32

 بورسعيد شارع 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 259 برقم اودع/  شرق باب قسم- الشاطبى

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  33

 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها بقس

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 259 برقم اودع/  شرق باب قسم- الشاطبى بورسعيد شارع

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  34

 وقيد 258 برقم اودع/  جابر سيدى قسم-سموحه الدين صالح شارع 31/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 112023 تابع برقم

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  35

 الدين صالح شارع 31/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 258 برقم اودع/  جابر سيدى قسم-سموحه

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  36

 31/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 258 برقم اودع/  جابر سيدى قسم-سموحه الدين صالح شارع

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  37

 برقم اودع/ بك محرم قسم- سابقا تنظيم( 1) محمود مرسى شارع 21/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دائم 112023 تابع برقم وقيد 260

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  38

 محمود مرسى شارع 21/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

  دائم 112023 تابع برقم وقيد 260 برقم اودع/ بك محرم قسم- سابقا تنظيم( 1)

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  39

 21/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

  دائم 112023 تابع برقم وقيد 260 برقم اودع/ بك محرم قسم- سابقا تنظيم( 1) محمود مرسى شارع

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  40

 قسم-البيضاء الدار عمارات - الرئيسى البيطاش شارع اول/ كائن للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 257 برقم اودع/  الدخيله

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  41

 البيطاش شارع اول/ كائن للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 257 برقم اودع/  الدخيله قسم-البيضاء الدار عمارات - الرئيسى

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  42

/ كائن للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 257 برقم اودع/  يلهالدخ قسم-البيضاء الدار عمارات - الرئيسى البيطاش شارع اول

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  43

 وقيد 259 برقم اودع/  شرق باب قسم- الشاطبى بورسعيد شارع 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 112023 تابع برقم

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  44

 بورسعيد شارع 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 259 برقم اودع/  شرق باب قسم- الشاطبى

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  45

 23/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 259 برقم اودع/  شرق باب قسم- الشاطبى بورسعيد شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  46

 وقيد 258 برقم اودع/  جابر سيدى قسم-سموحه الدين صالح شارع 31/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 دائم 112023 تابع برقم

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  47

 الدين صالح شارع 31/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023

 دائم 112023 تابع رقمب وقيد 258 برقم اودع/  جابر سيدى قسم-سموحه

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  48

 31/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

 دائم 112023 تابع برقم وقيد 258 برقم اودع/  جابر سيدى قسم-سموحه الدين صالح شارع

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  49

  قسم - الرئيسى الهانوفيل شارع اول/  ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  50

 اول/  ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 112023

  قسم - الرئيسى الهانوفيل شارع

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  51

 المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

  قسم - الرئيسى الهانوفيل شارع اول/  ليصبح الرئيسى

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالمه امين طلعت -  52

  قسم - الرئيسى الهانوفيل شارع اول/  ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، امين طلعت وامين سالمه امين طلعت/  طلعت حلوانى محالت شركة -  53

 اول/  ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 112023

  قسم - الرئيسى الهانوفيل شارع

  ، تضامن شركة ،( وشركاه أمين طلعت أمين-طلعت حلوانى محالت شركه)ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  54

 المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 112023    برقم قيدها سبق

  قسم - الرئيسى الهانوفيل شارع اول/  ليصبح الرئيسى

 سبق  ، مساهمة شركة ، مصرية مساهمة شركة والمكتبيه المنزليه االجهزه لصناعه اكسبريس مصانع مجموعه -  55

 الشركة ادارة مركز يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 136249    برقم قيدها

  قسم - العجمى زغيو ام/  القانونى ومحلها الرئيسى

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و هللا فتح احمد مسعد على - ستار عجمى - للجمله هللا فتح اسواق -  56

 بالدورالبدروم بالمحل الكائن الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 185167

 قومى رقم بطاقه ويحمل فرج عبدالعزيز عبدالوكيل حمدى السيد وتعيين-الجديده القاهره- الرحاب بمدينه العلوى

 الفرع لهذا مديرا 27406151800414

 تم 20210124 تاريخ وفي 191810    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حسن مرسى محمد محمد -  57

 الرابع الدور 401 شقة البسيونى محروس عمارة/  ليصبح الشركة مركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  قسم - مطروح اسكندرية طريق - النموذجية العجمى مدرسة امام - االول النموذج

 شركة ، التنفيذيه والئحته 81 لسنة 159 القانون الحكام طبقا( مصريه مساهمه شركه)الزراعيه االسكندريه شركه -  58

 فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 124613    برقم قيدها سبق  ، مساهمة

  3 قليوب روزينا شركة بجوار النجار زاوية مدخل محل/  بالعنوان الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 138875   برقم قيدها سبق  ، الشركة لغرض التصدير/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، واوالده سرحان مصطفى -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210106 تاريخ وفي

 سبق  ، الشركة لغرض التصدير/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، سرحان صطفىم ابناء للصلب سرحان شركه -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210106 تاريخ وفي 138875   برقم قيدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توصية ،(  سرحان مصطفي و الدين علي ابناء)  للصلب سرحان و الدين علي/  ليصبح الشركة عنوان تعديل -  3

 النشاط تعديل تم20210106 تاريخ وفي 138875   برقم قيدها سبق  ، الشركة لغرض التصدير/  نشاط اضافة  بسيطة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف, 

 تعديل  تضامن شركة ، الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات للتصدير الفؤاد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  4

 تاريخ وفي 198360   برقم قيدها سبق  ، الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات التصدير/  ليصبح الشركه غرض

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110

 شركة ، على محمد على اسالم وشريكه غانم صبحى فؤاد محمد المالحية والخدمات والتصدير لالستيراد الفؤاد -  5

   برقم قيدها سبق  ، الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات التصدير/  ليصبح الشركه غرض تعديل  تضامن

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 198360

 واستئجار انشاء/ للشركه نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه السيد محمد مدحت - والرحالت للنقل الهولنديه -  6

 االنشطه بقاء مع السياحه وزاره من الالزمه التراخيص على الحصول بعد وذلك فنادق الى وتحويلها وتجديدها المبانى

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 154540   برقم قيدها سبق  ، تعديل دون هى كما التجارى بالسجل المدونه االخرى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 واستئجار انشاء/ للشركه نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه السيد محمد مدحت - والرحالت للنقل الهولنديه -  7

 االنشطه بقاء مع السياحه وزاره من الالزمه التراخيص على الحصول بعد وذلك فنادق الى وتحويلها وتجديدها المبانى

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 154540   برقم قيدها سبق  ، تعديل دون هى كما التجارى بالسجل المدونه االخرى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 بموجب  مساهمة شركة ، مصرية مساهمة شركة والمكتبيه المنزليه االجهزه لصناعه اكسبريس مصانع مجموعه -  8

 الرابعة المادة تعديل م.م.ش والمكتبية المنزلية االجهزة لصناعة اكسبريس مصانع عادية غير عامة جمعية اجتماع محضر

 جزيرة شبه عدا فيما العربية مصر جمهورية انحاء جميع فى النشاط ممارسة وموقع مكان يكون/  لتصبح السابعة والمادة

 الجمهورية رئيس قرار,  2007 لسنة 350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار مراعاة مع السابقة الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 لمجلس سيناء جزيرة شبه فى المتكاملة التنمية بشان 2012 لسنة 14 رقم القانون مراعاة ومع 2008 لسنة 356 رقم

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 136249   برقم قيدها سبق  ، يقرروا ان الشركة ادارة

 مساهمة شركة

 انشاء  مساهمة شركة ، مصرية مساهمة شركة والمكتبيه المنزليه االجهزه لصناعه اكسبريس مصانع مجموعه -  9

 تاريخ وفي 136249   برقم قيدها سبق  ،.  خارجها او العربية مص جمهورية داخل للشركة وكاالت او فروع

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113

 نشاط والغاء,   االستيراد عموم/  نشاط اءالغ  بسيطة توصية ، وشريكه دفونى نديم/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  10

 تاريخ وفي 91102   برقم قيدها سبق  ، فيها المشاركه او للغير واقامتها االستثماريه المشروعات دراسه/ 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114

 المشروعات دراسه/  نشاط والغاء,   االستيراد عموم/  نشاط الغاء  بسيطة توصية ، وشركاه دفونى رفيق -  11

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 91102   برقم قيدها سبق  ، فيها المشاركه او للغير واقامتها االستثماريه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

  بسيطة توصية ، وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه اسم تعديل -  12

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 93233   برقم قيدها سبق  ، الزهور لبيع معارض استغالل/  الشركه غرض تعديل

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 سبق  ، الزهور لبيع معارض استغالل/  الشركه غرض تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه بيصار خميس صالح -  13

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 93233   برقم قيدها

  تضامن شركة ، وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه اسم تعديل -  14

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 93233   برقم قيدها سبق  ، الزهور لبيع معارض استغالل/  الشركه غرض تعديل

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 سبق  ، الزهور لبيع معارض استغالل/  الشركه غرض تعديل  تضامن شركة ، وشركاه بيصار خميس صالح -  15

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 93233   برقم قيدها

  تضامن شركة ، وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- يصارب خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه اسم تعديل -  16

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 93233   برقم قيدها سبق  ، الزهور لبيع معارض استغالل/  الشركه غرض تعديل

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سبق  ، الزهور لبيع معارض استغالل/  الشركه غرض تعديل  تضامن شركة ، وشركاه بيصار خميس صالح -  17

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 93233   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210114 تاريخ وفي 149880   برقم قيدها سبق ، وشركاه الغنى عبد فتحى -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 149880   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالغنى فتحى هانى/  الشركه اسم تعديل -  2

 سيطةب توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

,   القانونى الكيان تعديل تم20210114 تاريخ وفي 200126   برقم قيدها سبق ، وشريكه درويش بدر السيد بدر -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 تاريخ وفي 200126   برقم قيدها سبق ، وشريكه مصباح محمد محمود محمد/  ليصبح الشركه اسم تعديل -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210114

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االسم تعديل: الى 99373 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210104:  تاريخ فى  ،  -  1

 ساسون شنط - وشركاه المرنجوز محمد حسن زكريا/  ليصبح التجارى

 االسم تعديل: الى 122132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210105:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه محمد حسانين صابر محمد/  ليصبح التجارى

 االسم تعديل: الى 122132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210105:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه محمد حسانين صابر محمد/  ليصبح التجارى

 اسم تعديل: الى 198360 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210110:  تاريخ فى  ،  -  4

 الغذائيه المواد وتجاره المالحيه والخدمات للتصدير الفؤاد/  ليصبح الشركه

 اسم تعديل: الى 94337 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210111:  تاريخ فى  ،  -  5

 ( وشركاه مسعود محمد محمد معتز)  والفاكهة الخضراوات لتجارة مسعود محمد خلفاء/  ليصبح الشركة

 اسم تعديل: الى 143149 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210113:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه ابراهيم اسحق عماد/  ليصبح الشركة

 اسم تعديل: الى 200126 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210114:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه مصباح محمد محمود محمد/  ليصبح الشركه

 اسم تعديل: الى 200126 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210114:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكه مصباح محمد محمود محمد/  ليصبح الشركه

 االسم تعديل: الى 91102 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210114:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكه دفونى نديم / ليصبح التجارى

 اسم تعديل: الى 149880 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210114:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشركاه عبدالغنى فتحى هانى/  الشركه

 اسم تعديل: الى 149880 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210114:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشركاه عبدالغنى فتحى هانى/  الشركه

 اسم تعديل: الى 93233 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210127:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اسم تعديل: الى 93233 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210127:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه

 اسم تعديل: الى 93233 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210127:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركاه بيصار صالح خميس عنهم- بيصار خميس صالح ورثه/  ليكون الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمود على مجدى/  السيد يكون ان على الشركاء اتفق  شريك و مدير  تضامن شركة  صالح محمود على مجدى -  1

 والرهن االقتراض حق ايضا وله البنوك مع والتعامل الحسابات وغلق وفتح بمفرده واالداره التوقيع فى الحق له صالح

 187558   برقم    20210103:  تاريخ ، الشركه باسم

 محمود على مجدى/  السيد يكون ان على الشركاء اتفق  شريك و مدير  تضامن شركة  صالح محمود على مجدى -  2

 والرهن االقتراض حق ايضا وله البنوك مع والتعامل الحسابات وغلق وفتح ردهبمف واالداره التوقيع فى الحق له صالح

 187558   برقم    20210103:  تاريخ ، الشركه باسم

 محمود على مجدى/  السيد يكون ان على الشركاء اتفق  شريك و مدير  تضامن شركة  صالح محمود على مجدى -  3

 والرهن االقتراض حق ايضا وله البنوك مع والتعامل الحسابات وغلق وفتح بمفرده واالداره التوقيع فى الحق له صالح

 187558   برقم    20210103:  تاريخ ، الشركه باسم

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز  محمد  مصطفى  احمد -  4

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز  محمد  مصطفى  احمد -  5

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز  محمد  مصطفى  احمد -  6

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن زكريا -  7

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن زكريا -  8

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن زكريا -  9

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن -  10

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن -  11

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن -  12

 99373   برقم    20210104:  تاريخ

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز  محمد  مصطفى  احمد -  13

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز  محمد  مصطفى  احمد -  14

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  منتضا شركة  المرنجوز  محمد  مصطفى  احمد -  15

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن زكريا -  16

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن زكريا -  17

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن زكريا -  18

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن -  19

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن -  20

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  المرنجوز احمد محمد حسن -  21

    20210104:  تاريخ ، الشركة لغرض االعمال جميع يكون ان على منفردا المرنجوز محمد حسن زكريا/  المتضامن

 99373   برقم

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  22

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  23

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده لبنوكا كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  24

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  25

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  26

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  27

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  28

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  29

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  30

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  31

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  32

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

 محمد/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  ريكش و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  33

 على والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات

 122132   برقم    20210105

/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  34

 والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر محمد

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات على

 122132   برقم    20210105

/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  35

 والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر محمد

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات على

 122132   برقم    20210105

/  المتضامن للشريك لتوقيعوا االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  36

 والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر محمد

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات على

 122132   برقم    20210105

/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  37

 والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر محمد

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات على

 122132   برقم    20210105

/  المتضامن للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  38

 والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر محمد

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات على

 122132   برقم    20210105

/  امنالمتض للشريك والتوقيع االدارة لحق يضاف  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  39

 والحصول البنوك لدى الحسابات فتح حق وله البنوك كافة من والرهن االقتراض حق بمفرده محمد حسانين صابر محمد

:  تاريخ ، بمفرده البنوك كافة من وااليداع والسحب الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت االعتمادات على

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  40

 122132   برقم    20210105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  41

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  42

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  43

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  44

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  45

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  46

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  47

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  48

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  49

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  50

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  51

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  52

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  لىع -  53

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  54

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  55

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  56

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  57

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  58

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  امنمتض شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  59

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  60

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  61

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  62

 122132   برقم    20210105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسنين صابر حسنين -  63

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  64

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  65

 122132   قمبر    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  66

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  67

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  68

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين صابر محمد -  69

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  70

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  71

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  72

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  73

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  74

 122132   برقم    20210105

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد  حسنين صابر  على -  75

 122132   برقم    20210105

 امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  76

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  77

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  78

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  79

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  80

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 امام هاوتمثيل الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  81

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  82

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  83

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم

 امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  84

 ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات كافة

 واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد عادل

 الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او بضمان

:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات من وغيرها

 121039   برقم    20210106

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  85

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  86

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  87

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن لتوقيعوا االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  88

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم

 كافة امام وتمثيلها الشركة عن والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  89

 عادل ابراهيم,  شعبان محمد عادل تامر/  المتضامنين للشريكين واقتراض رهن من والبنوك واالفراد الحكومية الجهات

 بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جارية حسابات فتح فى الحق لهما كما منفردين او مجتمعين شعبان محمد

 من وغيرها الضرائب ومصلحة العقارى الشهر ومصلحة المحاكم امام الشركة تمثيل فى الحق لهما كما ضمان بغير او

    20210106:  تاريخ ، واستبدالهم وعزلهم والمحاسبين المحامين توكيل فى الحق ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات

 121039   برقم

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  90

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  طةبسي توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  91

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  92

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  93

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  94

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  95

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  96

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  97

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل ابراهيم -  98

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  99

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  100

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  101

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  102

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البيع اما واالنكار واالقرار والطعن التصالح حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد عادل تامر -  103

 121039   برقم    20210106:  تاريخ ،.  مجتمعين المتضامنين الشركاء بأجماع اال يكون فال الشركة ورهن

 العامه الجمعيه اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  قاسم محمد عثمان رشاد عثمان -  104

 -: االتي تم 2021/1/5 في الحرة المناطق و لالستثمار العامه الهيئة من المعتمد و 2020/12/30 في المنعقدة العادية

 118184   برقم    20210106:  تاريخ ، جديدة اخري مدة االدارة مجلس مدة تجديد علي الموافقة

 قائد الشريك يكون ان/  ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  105

 الرسميه الجهات امام منفردا التوقيع وكذلك كافه الشركه عقود على منفردا والتوقيع االداره حق له احمد جمعه محمد

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء وعقود حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير

 تمثيل فى الحق له اضافه مع,  ذلك فى الغير توكيل فى الحق وله ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت العقارات وكافه

   برقم    20210110:  تاريخ ، الجهات من وغيرها الضرائب ومصلحه العقارى الشهر ومصلحه المحاكم امام الشركه

144323 

 قائد الشريك يكون ان/  ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  106

 الرسميه الجهات امام منفردا التوقيع وكذلك كافه الشركه عقود على منفردا والتوقيع االداره حق له احمد جمعه محمد

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء وعقود حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير

 تمثيل فى الحق له اضافه مع,  ذلك فى الغير توكيل فى الحق وله ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت العقارات وكافه

   برقم    20210110:  تاريخ ، الجهات من وغيرها الضرائب ومصلحه العقارى الشهر ومصلحه المحاكم امام الشركه

144323 

 قائد الشريك يكون ان/  ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  107

 الرسميه الجهات امام منفردا التوقيع وكذلك كافه الشركه عقود على منفردا والتوقيع االداره حق له احمد جمعه محمد

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء وعقود حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير

 تمثيل فى الحق له اضافه مع,  ذلك فى الغير توكيل فى الحق وله ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت العقارات وكافه

   برقم    20210110:  تاريخ ، الجهات من وغيرها الضرائب ومصلحه العقارى الشهر ومصلحه المحاكم امام الشركه

144323 

 قائد الشريك يكون ان/  ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  108

 الرسميه الجهات امام منفردا التوقيع وكذلك كافه الشركه عقود على منفردا والتوقيع االداره حق له احمد جمعه محمد

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء وعقود حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير

 تمثيل فى الحق له اضافه مع,  ذلك فى الغير توكيل فى الحق وله ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت العقارات وكافه

   برقم    20210110:  تاريخ ، الجهات من وغيرها الضرائب ومصلحه العقارى الشهر ومصلحه المحاكم امام الشركه

144323 

 قائد الشريك يكون ان/  ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  109

 الرسميه الجهات امام منفردا التوقيع وكذلك كافه الشركه عقود على منفردا والتوقيع االداره حق له احمد جمعه محمد

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء وعقود حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير

 تمثيل فى الحق له اضافه مع,  ذلك فى الغير توكيل فى الحق وله ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت العقارات وكافه

   برقم    20210110:  تاريخ ، الجهات من وغيرها الضرائب ومصلحه العقارى الشهر ومصلحه المحاكم امام الشركه

144323 

 قائد الشريك يكون ان/  ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  110

 الرسميه الجهات امام منفردا التوقيع وكذلك كافه الشركه عقود على منفردا والتوقيع االداره حق له احمد جمعه محمد

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع الشراء وعقود حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير

 تمثيل فى الحق له اضافه مع,  ذلك فى الغير توكيل فى الحق وله ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت العقارات وكافه

   برقم    20210110:  تاريخ ، الجهات من وغيرها الضرائب ومصلحه العقارى الشهر ومصلحه المحاكم امام الشركه

144323 

  والمحاسبين المحاميين توكيل فى الحق وله الحكوميه  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  111

 البنوك امام الشركه تمثيل حق وكذا والصلح واالبراء واالنكار واالقرار والطعن التصالح فى الحق وله واستبدالهم وعزلهم

 باوراق او البضائع بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جاريه حسابات فتح فى والحق وقرض رهن من

  وكذا الشركه باسم حسابات فتح وفى البنوك مع التعامل فى تفويضه او غيره توكيل له ويحق ضمان بغير او تجاريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، ورهنه العقار بيع اما نشاطها مع يتعارض ال بما الشركه مستحقات وصرف عليها والتوقيع الشيكات صرف

 144323   برقم    20210110

  والمحاسبين المحاميين توكيل فى الحق وله الحكوميه  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  112

 البنوك امام الشركه تمثيل حق كذاو والصلح واالبراء واالنكار واالقرار والطعن التصالح فى الحق وله واستبدالهم وعزلهم

 باوراق او البضائع بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جاريه حسابات فتح فى والحق وقرض رهن من

  وكذا الشركه باسم حسابات فتح وفى البنوك مع التعامل فى تفويضه او غيره توكيل له ويحق ضمان بغير او تجاريه

:  تاريخ ، ورهنه العقار بيع اما نشاطها مع يتعارض ال بما الشركه مستحقات وصرف عليها والتوقيع الشيكات صرف

 144323   برقم    20210110

  والمحاسبين المحاميين توكيل فى الحق وله الحكوميه  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  113

 البنوك امام الشركه تمثيل حق وكذا والصلح واالبراء واالنكار واالقرار والطعن التصالح فى الحق وله واستبدالهم وعزلهم

 باوراق او البضائع بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جاريه حسابات فتح فى والحق وقرض رهن من

  وكذا الشركه باسم حسابات فتح وفى البنوك مع التعامل فى تفويضه او غيره توكيل له ويحق ضمان بغير او تجاريه

:  تاريخ ، ورهنه العقار بيع اما نشاطها مع يتعارض ال بما الشركه مستحقات وصرف عليها والتوقيع الشيكات صرف

 144323   برقم    20210110

  والمحاسبين المحاميين توكيل فى الحق وله الحكوميه  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  114

 البنوك امام الشركه تمثيل حق وكذا والصلح واالبراء واالنكار واالقرار والطعن التصالح فى الحق وله واستبدالهم وعزلهم

 باوراق او البضائع بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جاريه حسابات فتح فى والحق وقرض رهن من

  وكذا الشركه باسم حسابات فتح وفى البنوك مع التعامل فى تفويضه او غيره توكيل له ويحق ضمان بغير او تجاريه

:  تاريخ ، ورهنه العقار بيع اما نشاطها مع يتعارض ال بما الشركه مستحقات وصرف عليها والتوقيع الشيكات صرف

 144323   برقم    20210110

  والمحاسبين المحاميين يلتوك فى الحق وله الحكوميه  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  115

 البنوك امام الشركه تمثيل حق وكذا والصلح واالبراء واالنكار واالقرار والطعن التصالح فى الحق وله واستبدالهم وعزلهم

 باوراق او البضائع بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جاريه حسابات فتح فى والحق وقرض رهن من

  وكذا الشركه باسم حسابات فتح وفى البنوك مع التعامل فى تفويضه او غيره توكيل له ويحق ضمان بغير او تجاريه

:  تاريخ ، ورهنه العقار بيع اما نشاطها مع يتعارض ال بما الشركه مستحقات وصرف عليها والتوقيع الشيكات صرف

 144323   برقم    20210110

  والمحاسبين المحاميين توكيل فى الحق وله الحكوميه  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  116

 البنوك امام الشركه تمثيل حق وكذا والصلح واالبراء واالنكار واالقرار والطعن التصالح فى الحق وله واستبدالهم وعزلهم

 باوراق او البضائع بضمان واالقتراض منها والسحب فيها وااليداع جاريه حسابات فتح فى والحق وقرض رهن من

  وكذا الشركه باسم حسابات فتح وفى البنوك مع التعامل فى تفويضه او غيره توكيل له ويحق ضمان بغير او تجاريه

:  تاريخ ، ورهنه العقار بيع اما نشاطها مع يتعارض ال بما الشركه مستحقات وصرف عليها والتوقيع الشيكات صرف

 144323   برقم    20210110

 كل فى الغير توكيل فى الحق وله الشركاء باجماع فيكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  117

 144323   برقم    20210110:  تاريخ ، بعضه او ذلك

 كل فى الغير توكيل فى الحق وله الشركاء باجماع فيكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  118

 144323   برقم    20210110:  تاريخ ، بعضه او ذلك

 كل فى الغير توكيل فى الحق وله الشركاء باجماع فيكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  119

 144323   برقم    20210110:  تاريخ ، بعضه او ذلك

 كل فى الغير توكيل فى الحق وله الشركاء باجماع فيكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  120

 144323   برقم    20210110:  تاريخ ، بعضه او ذلك

 كل فى الغير توكيل فى الحق وله الشركاء باجماع فيكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد جمعه محمد قائد -  121

 144323   برقم    20210110:  تاريخ ، بعضه او ذلك

 كل فى الغير توكيل فى الحق وله الشركاء باجماع فيكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد معهج محمد قائد -  122

 144323   برقم    20210110:  تاريخ ، بعضه او ذلك

 للشريكين ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على اسالم -  123

 وبالنسبه منفردين او مجتمعين شلبى على محمد على اسالم/  والسيده,  غانم صبحى فؤاد محمد/ السيد المتضامنين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او الشركه عقارات بيع او رهن من اخرى قانونيه تصرفات اى او جنيه الف مائه عن قيمتها تزيد التى للمعامالت

 198360   برقم    20210110:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين موكله للشركه قروض على الحصول

 للشريكين ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على اسالم -  124

 وبالنسبه منفردين او مجتمعين شلبى على محمد على اسالم/  والسيده,  غانم صبحى فؤاد محمد/ السيد المتضامنين

 او الشركه عقارات بيع او رهن من اخرى قانونيه تصرفات اى او جنيه الف مائه عن قيمتها تزيد التى للمعامالت

 198360   برقم    20210110:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين موكله للشركه قروض على الحصول

 المتضامنين للشريكين ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  غانم صبحى فؤاد محمد -  125

 التى للمعامالت وبالنسبه منفردين او مجتمعين شلبى على محمد على اسالم/  والسيده,  غانم صبحى فؤاد محمد/ السيد

 قروض على الحصول او الشركه عقارات بيع او رهن من اخرى قانونيه تصرفات اى او جنيه الف مائه عن قيمتها تزيد

 198360   برقم    20210110:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين موكله للشركه

 المتضامنين للشريكين ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  غانم صبحى فؤاد محمد -  126

 التى مالتللمعا وبالنسبه منفردين او مجتمعين شلبى على محمد على اسالم/  والسيده,  غانم صبحى فؤاد محمد/ السيد

 قروض على الحصول او الشركه عقارات بيع او رهن من اخرى قانونيه تصرفات اى او جنيه الف مائه عن قيمتها تزيد

 198360   برقم    20210110:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين للشريكين موكله للشركه

 مدير خليل هللا فتح حامد احمد/  المهندس السيد ندب تعديل  عام مدير  مساهمة شركة  خليل هللا فتح حامد احمد -  127

 العمليات عام مدير وظيفة لشغل ويبكو الغربية الصحراء بترول بشركة بالعمليات التسهيالت بمناطق 1 بدر منطقة عام

 66704   برقم    20210110:  تاريخ ، الشركة ادارة بمجلس وعضوا

 وقد,  سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  128

 النحو على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  129

 على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد, 

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة سولمجل الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 وقد,  سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  130

 النحو على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  131

 على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد, 

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 وقد,  سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفه البير نديم/  المهندس -  132

 النحو على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفه البير نديم/  المهندس -  133

 المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد,  سنوات

 منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو على

 من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل حق ولهما

 ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة مجلس رئيس

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  134

 على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد, 

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  135

 المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد,  سنوات

 منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك : التالى النحو على

 من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل حق ولهما

 ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة مجلس رئيس

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  136

 على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد, 

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  137

 المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد,  سنوات

 منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو على

 من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل حق ولهما

 ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة مجلس رئيس

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وقد,  سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفه البير نديم/  المهندس -  138

 النحو على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفه البير نديم/  المهندس -  139

 المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد,  سنوات

 منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو على

 من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل حق ولهما

 ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة مجلس رئيس

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  140

 على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد, 

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة قح يملك:  التالى النحو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  141

 المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد,  سنوات

 منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو على

 من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل حق ولهما

 ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة مجلس رئيس

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 سنوات ثالثة لمدة االدارة مجلس تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  142

 على المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد, 

 حق ولهما منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

:  تاريخ ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة

 130864   برقم    20210110

 ثالثة لمدة االدارة سمجل تجديد يتم  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  143

 المجلس اختصاصات وتحديد,  الشركة ادارة مجلس عضوية من شحفه البير نيكول/  السيدة استقالة قبول تم وقد,  سنوات

 منفردين شحفه البير منير/  والسيد شحفه البير نديم/  السيد من كل الى والتوقيع االدارة حق يملك:  التالى النحو على

 من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يمتلك,  منفردين والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل حق ولهما

 ، االدارة ولمجلس الغرض لهذا المجلس ينتدبه اخر عضو وكل المنتدبين االدارة مجلس واعضاء االدارة مجلس رئيس

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  144

 الجهات كافة امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان

 تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية

 شحفه البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل

:  تاريخ ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين

 130864   برقم    20210110

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  145

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع سحبوال البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  146

 الجهات كافة امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان

 تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية

 شحفه البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل

:  تاريخ ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين

 130864   برقم    20210110

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  147

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او ينمدير عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفه البير نديم/  المهندس -  148

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفه البير نديم/  المهندس -  149

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  150

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس اوغيره الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  151

 انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  152

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد ةاالدار مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  153

 انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفه البير نديم/  المهندس -  154

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفه البير نديم/  المهندس -  155

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  156

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  157

 انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  158

 امام انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 فى ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  159

 انفراد عن االدارة مجلس رئيس يمثل,  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 ويدخل للمصنع والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام

 البير منير/  السيد االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى

 ، واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنك مع التعامل فى الحق منفردين شحفه

 130864   برقم    20210110:  تاريخ

 فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير يرمن -  160

 130864   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  161

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  162

 130864   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  163

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفه البير نديم/  المهندس -  164

 130864   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفه البير نديم/  المهندس -  165

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  166

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  167

    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا

 130864   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  168

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  169

    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا

 130864   برقم

 فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفه البير نديم/  المهندس -  170

 130864   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفه البير نديم/  المهندس -  171

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  172

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس ضوع  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  173

    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا

 130864   برقم

 منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  174

   برقم    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق

130864 

 االدارة مجلس ولرئيس والرهن  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  175

    20210110:  تاريخ ، لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا

 130864   برقم

 الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرازق مسعود محمد محمد معتز -  176

 94337   برقم    20210111:  تاريخ ، للوفاه

 الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرازق مسعود محمد محمد معتز -  177

 94337   برقم    20210111:  تاريخ ، للوفاه

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد احمد عمرو -  178

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد مداح عمرو -  179

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  الرازق عبد مسعود محمد الفتاح عبد -  180

 94337   برقم    20210111:  تاريخ ، للوفاه

 الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  الرازق عبد مسعود محمد الفتاح عبد -  181

 94337   برقم    20210111:  تاريخ ، للوفاه

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن -  182

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن -  183

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب -  184

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب -  185

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن يكالشر اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد الفتاح عبد فاتن -  186

 94337   برقم    20210111:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد الفتاح عبد فاتن -  187

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح محمد -  188

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح محمد -  189

 94337   برقم    20210111:  تاريخ

 تاريخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مهاود على زكى السيدة -  190

 94337   برقم    20210111: 

 تاريخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  مهاود على زكى السيدة -  191

 94337   برقم    20210111: 

 ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  دالرازقعب مسعود محمد محمد معتز -  192

 جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن للشريك

    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة باسم االعمال

 94337   برقم

 ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرازق مسعود محمد محمد معتز -  193

 جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن للشريك

    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة باسم االعمال

 94337   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد احمد عمرو -  194

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد احمد عمرو -  195

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات افةك وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  الرازق عبد مسعود محمد الفتاح عبد -  196

 جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن للشريك

    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة باسم االعمال

 94337   برقم

 ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  الرازق عبد مسعود محمد الفتاح عبد -  197

 جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن للشريك

    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة باسم االعمال

 94337   برقم

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن -  198

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن -  199

 باسم االعمال جميع كونت ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب -  200

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب -  201

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد الفتاح عبد فاتن -  202

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد الفتاح عبد فاتن -  203

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح محمد -  204

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح محمد -  205

 باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز/  المتضامن

   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها الشركة

94337 

/  المتضامن للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مهاود على زكى السيدة -  206

 الشركة باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز

 94337   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها

/  المتضامن للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  مهاود على زكى السيدة -  207

 الشركة باسم االعمال جميع تكون ان شريطة الشركة اغراض لتحقيق الصالحيات كافة وله مسعود محمد محمد معتز

 94337   برقم    20210111:  تاريخ ، الشركة ومصالح امور ادارة فى الشركاء من اى تفويض وله ولصالحها

 المحاسب السيد منح على الموافقة االدارة مجلس قرر  ادارى مدير  مساهمة شركة  الحصى حسن محمد شريف -  208

 ثان توقيع)  التوقيع حق باالسكندرية الجودة عالية المسبوكات بمصنع الحسابات ادارة مدير الحصى حسن محمد شريف/ 

 عبد محمد نهال/  المحاسبة السيدة من بدال وذلك معاها المتعامل البنوك لدى المصرفية والمعامالت الشيكات على( 

 66967   برقم    20210111:  تاريخ ، 2021/4/5 بتاريخ القانونى المعاش على لخروجها وذلك الحفيظ

 المحاسب السيد منح على الموافقة االدارة مجلس قرر  ادارى مدير  مساهمة شركة  الحصى حسن محمد شريف -  209

 ثان توقيع)  التوقيع حق باالسكندرية الجودة عالية المسبوكات بمصنع الحسابات ادارة مدير الحصى حسن محمد شريف/ 

 عبد محمد نهال/  المحاسبة السيدة من بدال وذلك معاها المتعامل البنوك لدى المصرفية والمعامالت الشيكات على( 

 66967   برقم    20210111:  تاريخ ، 2021/4/5 بتاريخ القانونى المعاش على لخروجها وذلك الحفيظ

 المحاسب السيد منح على الموافقة االدارة مجلس قرر  ادارى مدير  مساهمة شركة  الحصى حسن محمد شريف -  210

 ثان توقيع ) التوقيع حق باالسكندرية الجودة عالية المسبوكات بمصنع الحسابات ادارة مدير الحصى حسن محمد شريف/ 

 عبد محمد نهال/  المحاسبة السيدة من بدال وذلك معاها المتعامل البنوك لدى المصرفية والمعامالت الشيكات على( 

 66967   برقم    20210111:  تاريخ ، 2021/4/5 بتاريخ القانونى المعاش على لخروجها وذلك الحفيظ

 المحاسب السيد منح على الموافقة االدارة مجلس قرر  ادارى مدير  مساهمة شركة  الحصى حسن محمد شريف -  211

 ثان توقيع)  التوقيع حق باالسكندرية الجودة عالية المسبوكات بمصنع الحسابات ادارة مدير الحصى حسن محمد شريف/ 

 عبد محمد نهال/  المحاسبة السيدة من بدال وذلك معاها المتعامل البنوك لدى المصرفية والمعامالت الشيكات على( 

 66967   برقم    20210111:  تاريخ ، 2021/4/5 بتاريخ القانونى المعاش على لخروجها وذلك الحفيظ

 المحاسب السيد منح على الموافقة االدارة مجلس قرر  ادارى مدير  مساهمة شركة  الحصى حسن محمد شريف -  212

 ثان توقيع)  التوقيع حق باالسكندرية الجودة عالية المسبوكات بمصنع الحسابات ادارة مدير الحصى حسن محمد شريف/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عبد محمد نهال/  المحاسبة السيدة من بدال وذلك معاها المتعامل البنوك لدى المصرفية والمعامالت الشيكات على( 

 66967   برقم    20210111:  تاريخ ، 2021/4/5 بتاريخ القانونى المعاش على لخروجها وذلك الحفيظ

 المحاسب السيد منح على الموافقة االدارة مجلس قرر  ادارى مدير  مساهمة شركة  الحصى حسن محمد شريف -  213

 ثان توقيع)  التوقيع حق باالسكندرية الجودة عالية المسبوكات بمصنع الحسابات ادارة مدير الحصى حسن محمد شريف/ 

 عبد محمد نهال/  المحاسبة السيدة من بدال وذلك معاها عاملالمت البنوك لدى المصرفية والمعامالت الشيكات على( 

 66967   برقم    20210111:  تاريخ ، 2021/4/5 بتاريخ القانونى المعاش على لخروجها وذلك الحفيظ

 للشريك الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد امين طلعت امين -  214

 والرهن االقتراض حق وله االيجار عقود كافه على التوقيع حق وله بمفرده سالمه محمد امين طلعت امين/  المتضامن

 الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعه بكافه

    20210112:  تاريخ ، الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل فى الحق وله والخاصه حكوميه والغير

 112023   برقم

 للشريك الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد امين طلعت امين -  215

 والرهن االقتراض حق وله االيجار عقود كافه على التوقيع حق وله بمفرده سالمه محمد امين طلعت امين/  المتضامن

 الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعه بكافه

    20210112:  تاريخ ، الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل فى الحق وله والخاصه حكوميه والغير

 112023   برقم

 للشريك الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد امين طلعت امين -  216

 والرهن االقتراض حق وله االيجار عقود كافه على التوقيع حق وله بمفرده سالمه محمد امين طلعت امين/  المتضامن

 الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعه بكافه

    20210112:  تاريخ ، الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل فى الحق وله والخاصه حكوميه والغير

 112023   برقم

 للشريك الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد امين طلعت امين -  217

 والرهن االقتراض حق وله االيجار عقود كافه على التوقيع حق وله بمفرده سالمه محمد امين طلعت امين/  المتضامن

 الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعه بكافه

    20210112:  تاريخ ، الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل فى الحق وله والخاصه حكوميه والغير

 112023   برقم

 للشريك الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد امين طلعت امين -  218

 والرهن االقتراض حق وله االيجار عقود كافه على التوقيع حق وله بمفرده سالمه محمد امين طلعت امين/  المتضامن

 الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعه بكافه

    20210112:  تاريخ ، الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل فى الحق وله والخاصه حكوميه والغير

 112023   برقم

 للشريك الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد امين طلعت امين -  219

 والرهن االقتراض حق وله االيجار عقود كافه على التوقيع حق وله بمفرده سالمه محمد امين طلعت امين/  المتضامن

 الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعه بكافه

    20210112:  تاريخ ، الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل فى الحق وله والخاصه حكوميه والغير

 112023   برقم

 عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد الفتاح عبد فاتن -  220

 ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود محمد

 94337   برقم    20210112:  تاريخ

 عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد الفتاح عبد فاتن -  221

 ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود محمد

 94337   برقم    20210112:  تاريخ

 محمد عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مهاود على زكى السيدة -  222

:  تاريخ ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود

 94337   برقم    20210112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محمد عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مهاود على زكى السيدة -  223

:  تاريخ ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود

 94337   برقم    20210112

 عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن -  224

 ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  دمسعو محمد

 94337   برقم    20210112:  تاريخ

 عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن -  225

 ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود محمد

 94337   برقم    20210112:  تاريخ

 عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب -  226

 ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود محمد

 94337   برقم    20210112:  تاريخ

 عبدالفتاح فاتن/  المتضامنين الشركاء تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب -  227

 ، الشركه من مهاود على زكى السيده,  مسعود محمد عبدالفتاح مؤمن,  مسعود محمد عبدالفتاح رحاب,  مسعود محمد

 94337   برقم    20210112:  تاريخ

 المتضامن للشريك مكفوله والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض السيد محمد مدحت -  228

 الجهات كافه امام وتمثيلها الشركه الداره السلطات اوسع ذلك فى وله( منفردا) عوض السيد محمد مدحت/  السيد

 على والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق وفتح وايداع سحب من البنوك اعمال كافه ذلك فى بما الحكوميه وغير الحكوميه

 الشراء عقود على التوقيع حق له ويكون الضمان خطابات واصدار المستنديه واالعتمادات الشيكات وصرف الشيكات

:  تاريخ ، الثابته واالصول واالراضى والعقارات بالسيارات الخاصه والنهائيه االبتدائيه البيع وعقود االيجار وعقود

 154540   برقم    20210112

 المتضامن للشريك مكفوله والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض السيد محمد مدحت -  229

 الجهات كافه امام وتمثيلها الشركه الداره السلطات اوسع ذلك فى وله( منفردا) عوض السيد محمد مدحت/  السيد

 على والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق وفتح وايداع سحب من البنوك اعمال كافه ذلك فى بما الحكوميه وغير الحكوميه

 الشراء عقود على التوقيع حق له ويكون الضمان خطابات واصدار المستنديه واالعتمادات الشيكات وصرف الشيكات

:  تاريخ ، الثابته واالصول واالراضى والعقارات بالسيارات الخاصه والنهائيه االبتدائيه البيع وعقود االيجار وعقود

 154540   برقم    20210112

 الجهات كافه وامام العقارى الشهر مصلحه امام وذلك  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض السيد محمد مدحت -  230

    20210112:  تاريخ ،( منفردا) ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله الحكوميه روغي الحكوميه

 154540   برقم

 الجهات كافه وامام العقارى الشهر مصلحه امام وذلك  شريك و مدير  بسيطة توصية  عوض السيد محمد مدحت -  231

    20210112:  تاريخ ،( منفردا) ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله الحكوميه وغير الحكوميه

 154540   برقم

 اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  روفائيل عبدالشهيد عزيز فيروزة -  232

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل ابراهيم

 اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  روفائيل عبدالشهيد عزيز فيروزة -  233

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل ابراهيم

 ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق عاطف -  234

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل

 ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق عاطف -  235

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل

 من خليل ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم اسحاق عماد -  236

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة

 من خليل ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم اسحاق عماد -  237

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق ابراهيم -  238

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل

 ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق ابراهيم -  239

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل

 ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق نرجس -  240

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل

 ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق نرجس -  241

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خليل

 خليل ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق سامية -  242

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من

 خليل ابراهيم اسحق/  المتضامن الشريك اسم رفع/   متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق سامية -  243

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاه الشركة من

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  روفائيل عبدالشهيد عزيز فيروزة -  244

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  روفائيل عبدالشهيد عزيز فيروزة -  245

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق عاطف -  246

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق عاطف -  247

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

/  المتضامن للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم اسحاق عماد -  248

 الشيكات وتوقيع بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد

:  تاريخ ، اختصاصاته بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها

 143149   برقم    20210113

/  المتضامن للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم اسحاق عماد -  249

 الشيكات وتوقيع بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن وقيعوالت االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد

:  تاريخ ، اختصاصاته بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها

 143149   برقم    20210113

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق ابراهيم -  250

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق ابراهيم -  251

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق نرجس -  252

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق نرجس -  253

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق سامية -  254

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 للشريك ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  خليل ابراهيم اسحق سامية -  255

 بالبنوك الحسابات فتح حق وله منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وله منفردا ابراهيم اسحق عماد/  المتضامن

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل وله الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة وله وصرفها الشيكات وتوقيع

 143149   برقم    20210113:  تاريخ ، اختصاصاته

 الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  مصباح محمد محمود محمد -  256

 تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط المتضامن

 من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان البنوك

 الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مصباح محمد محمود محمد -  257

 تصدر التى لاالعما تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط المتضامن

 من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان البنوك

 الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  مصباح محمد محمود محمد -  258

 تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط المتضامن

 من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان البنوك

 الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مصباح محمد محمود محمد -  259

 تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط المتضامن

 من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان البنوك

 المتضامن الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش بدر السيد بدر -  260

 بعنوان عنه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط

 البنوك من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان

 المتضامن الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش بدر السيد بدر -  261

 بعنوان عنه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط

 البنوك من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان

 المتضامن الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش بدر السيد بدر -  262

 بعنوان عنه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط

 البنوك من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان

 المتضامن الشريك لصالح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش بدر السيد بدر -  263

 بعنوان عنه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والصالحيات السلطات كافه وله الشركه عن فقط

 البنوك من االقتراض او منها وااليداع والسحب الشركه باسم بالبنوك الحسابات فتح وله,  اغراضها وضمن الشركه

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه اصول بضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  مصباح محمد محمود محمد -  264

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه من

 درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مصباح محمد حمودم محمد -  265

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه من

 درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  مصباح محمد محمود محمد -  266

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه من

 درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مصباح محمد محمود محمد -  267

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه من

 من درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش بدر السيد بدر -  268

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه

 من درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  تضامنم شريك  بسيطة توصية  درويش بدر السيد بدر -  269

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه

 من درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  درويش بدر السيد بدر -  270

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه

 من درويش بدر السيد بدر/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  درويش بدر السيد بدر -  271

 200126   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك انضمام,       الشركه

  عبدهللا كلود رفيق/  المتضامن الشريك اسم رفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  دفونى هللا عبد كلود رفيق نديم -  272

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، للوفاه الشركه من  دفونى

  عبدهللا كلود رفيق/  المتضامن الشريك اسم رفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  دفونى هللا عبد كلود رفيق نديم -  273

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، للوفاه الشركه من  دفونى

  عبدهللا كلود رفيق/  المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  بسيطة توصية  دفونى  عبدهللا كلود رفيق -  274

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، للوفاه الشركه من  دفونى

  عبدهللا كلود رفيق/  المتضامن الشريك اسم رفع  متضامن شريك  بسيطة توصية  دفونى  عبدهللا كلود رفيق -  275

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، للوفاه الشركه من  دفونى

 نديم/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  دفونى هللا عبد كلود رفيق نديم -  276

 والمصالح والجهات الهيئات كافه امام الشركه تمثيل فى الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله دفونى عبدهللا كلود رفيق

 الرهن عقود على التوقيع فى منفردا الحق له وكذلك الكافه ولدى والقضاء واالفراد والشركات والبنوك الحكوميه

 للملكيه الناقله العقود كافه وابرام الشركه اصول من اصل فى والتصرف الشيكات على والتوقيع البنوك من واالستدانه

:  تاريخ ، فى بالشركه الشريك او الغير وتوكيل انابه له ويكون - وخالفه واالالت كالسيارات والمنقول للثابت

 91102   برقم    20210114

 نديم/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  دفونى هللا عبد كلود رفيق نديم -  277

 والمصالح والجهات الهيئات كافه امام الشركه تمثيل فى الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله دفونى عبدهللا كلود رفيق

 الرهن عقود على التوقيع فى منفردا الحق له وكذلك الكافه ولدى والقضاء واالفراد والشركات والبنوك الحكوميه

 للملكيه الناقله العقود كافه وابرام الشركه اصول من اصل فى والتصرف الشيكات على والتوقيع البنوك من واالستدانه

:  تاريخ ، فى بالشركه الشريك او الغير وتوكيل انابه له ويكون - وخالفه واالالت كالسيارات والمنقول للثابت

 91102   برقم    20210114

 رفيق نديم/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة يةتوص  دفونى  عبدهللا كلود رفيق -  278

 الحكوميه والمصالح والجهات الهيئات كافه امام الشركه تمثيل فى الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله دفونى عبدهللا كلود

 من واالستدانه الرهن عقود على التوقيع فى منفردا الحق له وكذلك الكافه ولدى والقضاء واالفراد والشركات والبنوك

 والمنقول للثابت للملكيه الناقله العقود كافه وابرام الشركه اصول من اصل فى والتصرف الشيكات على والتوقيع البنوك

   برقم    20210114:  تاريخ ، فى بالشركه الشريك او الغير وتوكيل انابه له ويكون - وخالفه واالالت كالسيارات

91102 

 رفيق نديم/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  دفونى  عبدهللا كلود رفيق -  279

 الحكوميه والمصالح والجهات الهيئات كافه امام الشركه تمثيل فى الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله دفونى عبدهللا كلود

 من واالستدانه الرهن عقود على التوقيع فى منفردا الحق له وكذلك الكافه ولدى والقضاء واالفراد والشركات والبنوك

 والمنقول للثابت للملكيه الناقله العقود كافه وابرام الشركه اصول من اصل فى والتصرف الشيكات على والتوقيع البنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210114:  تاريخ ، فى الشركهب الشريك او الغير وتوكيل انابه له ويكون - وخالفه واالالت كالسيارات

91102 

 تكون ان على الشركه اعمال بعض او كل  شريك و مدير  بسيطة توصية  دفونى هللا عبد كلود رفيق نديم -  280

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه وغرض وعنوان اسم تحت تصدر التى االعمال

 تكون ان على الشركه اعمال بعض او كل  شريك و مدير  بسيطة توصية  دفونى هللا عبد كلود رفيق نديم -  281

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه وغرض وعنوان اسم تحت تصدر التى االعمال

 االعمال تكون ان على الشركه اعمال بعض او كل  متضامن شريك  بسيطة توصية  دفونى  عبدهللا كلود رفيق -  282

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه وغرض وعنوان اسم تحت تصدر التى

 االعمال تكون ان على الشركه اعمال بعض او كل  متضامن شريك  بسيطة توصية  دفونى  عبدهللا كلود رفيق -  283

 91102   برقم    20210114:  تاريخ ، الشركه وغرض وعنوان اسم تحت تصدر التى

 عبدالغنى فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  284

   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى

149880 

 عبدالغنى فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  285

   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى

149880 

 عبدالغنى ىفتح/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  286

   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى

149880 

 عبدالغنى فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  287

   برقم    20210114:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى

149880 

 فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  288

:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى عبدالغنى

 149880   برقم    20210114

 فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  289

 : تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى عبدالغنى

 149880   برقم    20210114

 فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  290

:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى عبدالغنى

 149880   برقم    20210114

 فتحى/  المتضامن الشريك تخارج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  291

:  تاريخ ، بالعقد مذكورين موصيين شركاء ثالثه عدد انضمام,          الشركه من يحيى عبدالعاطى عبدالغنى

 149880   برقم    20210114

 موكله الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  292

 الشركه غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى

 وسحب البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط

 فى الغير توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض

 الشركه عن والتوقيع رهاالدا حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  293

 غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى موكله

 البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط الشركه

 توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات وسحب

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض فى الغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 موكله الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  294

 الشركه غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى

 وسحب البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط

 فى الغير توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض

 الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  يحيى عبدالعاطى عبدالغنى فتحى -  295

 غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى موكله

 البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط الشركه

 توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات وسحب

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض فى الغير

 الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  296

 غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى موكله

 البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط الشركه

 توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات وسحب

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض فى الغير

 الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  297

 غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى موكله

 البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط الشركه

 توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات وسحب

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض فى الغير

 الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  298

 غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى موكله

 البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط الشركه

 توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات وسحب

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض فى الغير

 الشركه عن والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  يحيى العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى -  299

 غرض لتحقيق والسلطات الصالحيات كافه ذلك سبيل فى وله العاطى عبد الغنى عبد فتحى هانى/  السيد الى موكله

 البنكيه المعامالت كافه على التعامل  فى الحق وله ،  اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل يكون ان بشرط الشركه

 توكيل او تفويض فى الحق وله الماليه والمؤسسات البنوك من واالقتراض الشركه اصول ورهن وبيع الشيكات وسحب

 149880   برقم    20210114:  تاريخ ، ماسبق كل او بعض فى الغير

 شحفة البير نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  300

 االدارة مجلس تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب

 البنوك مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة, 

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

 نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  301

 تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير

 مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

 شحفة البير نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  302

 االدارة مجلس تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب

 البنوك مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة, 

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

 نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  303

 تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير

 مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  تيةاال الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

 نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  304

 تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير

 مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  305

 اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير نديم

 حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس تشكيل

 االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

 الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة مجلس ولرئيس

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ، مجتمعين

 نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  306

 تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير

 مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  307

 اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير نديم

 حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس تشكيل

 االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

 الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة مجلس ولرئيس

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ، مجتمعين

 نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  308

 تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير

 مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  دالسي والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  309

 اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير نديم

 حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس تشكيل

 االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

 الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة مجلس ولرئيس

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ، مجتمعين

 نديم/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت محمد -  310

 تشكيل اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع التعامل حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس

 مجلس ولرئيس االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك

:  تاريخ ، مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 130864   برقم    20210118

/  االدارة مجلس رئيس لوفاة نظرا  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت محمد -  311

 اعادة تقرر سموحة صحة مكتب من الصادرة 2020/12/10 بتاريخ 1525 رقم وفاة شهادة بموجب شحفة البير نديم

 حق وله شحفة البير منير/  السيد والتوقيع االدارة حق يملك:  االتية الصالحيات على الموافقة,  االدارة مجلس تشكيل

 االدارة مجلس رئيس انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك,  منفردا والرهن منفردا واالقتراض البنوك مع التعامل

 الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة مجلس ولرئيس

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ، مجتمعين

 الشركة ادارة مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  312

 والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن

 شحفة البير منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع

 ولرئيس والرهن واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق

:  تاريخ ،.  لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس

 130864   برقم    20210118

 ادارة مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  313

 الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن الشركة

 منير/  لسيدا االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك

 الشركة ادارة مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحفة سرحان البير منير -  314

 والتجارية الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن

 شحفة البير منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع

 ولرئيس والرهن واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق

:  تاريخ ،.  لذلك الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس

 130864   برقم    20210118

 ادارة مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس رئيس  محدودة مسئولية ذات  شحفة سرحان البير منير -  315

 الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن الشركة

 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك

 ادارة مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  316

 الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن الشركة

 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك

 مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس عضو  محدودة مسئولية ذات  فرحات محمد محمد عزت احمد -  317

 الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن الشركة ادارة

 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ادارة مجلس رئيس يمثل,  منفردين او  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمد محمد عزت احمد -  318

 الفنية النواحى كافة على االشراف االدارة مجلس ولرئيس وغيرها الحكومية الجهات كافة امام انفراد عن الشركة

 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك
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 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك
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 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك
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 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع لسحبوا البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك
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 منير/  السيد االدارة مجلس ولرئيس مرتباتهم وتحديد والعمال الموظفين وعزل تعيين ذلك فى ويدخل للمصنع والتجارية

 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك
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 واالقتراض االعتمادات وفتح وااليداع والسحب البنوك لدى الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى الحق شحفة البير

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع والمنقوالت االصول وبيع شراء فى الحق منفردا االدارة مجلس ولرئيس والرهن

 130864   برقم    20210118:  تاريخ ،.  لذلك

 و البحري للنقل القابضة الشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  324

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، البري
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 و البحري للنقل القابضة الشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  327
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، البري و البحري للنقل القابضة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة عن ممثال عضوا  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  373

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، البري و البحري للنقل القابضة

 البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  374

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى

 البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  375

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى

 البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  376

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى

 البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  377

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى

 البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  378

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  379

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  380

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  381

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  382

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  383

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد المنعمعبد الدين عالء االمير -  384

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  385

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  386

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  387

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  388

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة ركةش  احمد سيد احمد حسن احمد -  389

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  390

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  391

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  392

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  393

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  394

 59404   برقم    20210124:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  395

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 ، والبرى البحرى للنقل ةالقابض الشركة وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  396

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 للنقل القابضة الشركة وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  397

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  398

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، والبرى البحرى

 في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  399

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  400

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  401

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة جلسم

 في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  402

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  403

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  404

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة

 المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  405

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في

 ادارة مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  406

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة

 ادارة مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  407

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة

 المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس رئيس ئبنا  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  408

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في

 المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  409

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في

 المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  410

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في

 المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  411

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في

 العاملين اتحاد ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  412

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  413

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 عاملينال اتحاد ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  414

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 ادارة مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  415

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة

 ادارة مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  416

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ادارة مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  417

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  418

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  419

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  420

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  421

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة

 العاملين اتحاد ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  422

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  423

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  424

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  425

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 يف المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  426

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  427

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر ابراهيم الدين صالح محمد -  428

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  429

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  430

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  431

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة شركةال ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210124

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  432

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210124

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  433

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  434

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  435

 النحو على الحالية التمثيل مدة أنتهاءب تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  436

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  437

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  438

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  439

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  440

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210124

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  441

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210124

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  442

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210124

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  443

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  444

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  445

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  446

 ، السابق النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس

 59404   برقم    20210124:  تاريخ

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  447

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  448

 النحو على الحالية التمثيل مدة بأنتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 59404   برقم    20210124:  تاريخ ، السابق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصفيا مدنى احمد محمود/  السيد تعيين على الموافقة  مصفى  محدودة مسئولية ذات  سنوسى مدنى احمد محمود -  449

 من الشركة على ما وفاء:  الخصوص وجه وعلى التصفية تقتضيها التى االعمال بجميع المصفى يقوم ان على للشركة

 وقبول والغير القضاء امام الشركة تمثيل,  اخرى طريقة بأية او العلنى بالمزاد عقار او منقول الشركة مال بيع,  ديون

 السجل فى بذلك التاشير تاريخ من تبدا اخرى لمدد للتجديد قابلة اشهر ستة التصفية مدة تكون ان على,  والتحكيم الصلح

 98968   برقم    20210125:  تاريخ ،.  التجارى

 مصفيا مدنى احمد محمود/  السيد تعيين على الموافقة  مصفى  محدودة مسئولية ذات  سنوسى مدنى احمد محمود -  450

 من الشركة على ما وفاء:  الخصوص وجه وعلى التصفية تقتضيها التى االعمال بجميع المصفى يقوم ان على للشركة

 وقبول والغير القضاء امام الشركة تمثيل,  اخرى طريقة بأية او العلنى بالمزاد عقار او منقول الشركة مال بيع,  ديون

 السجل فى بذلك التاشير تاريخ من تبدا اخرى لمدد للتجديد قابلة اشهر ستة التصفية مدة تكون ان على,  والتحكيم الصلح

 98968   برقم    20210125:  تاريخ ،.  التجارى

 مصفيا مدنى احمد محمود/  السيد تعيين على الموافقة  مصفى  محدودة مسئولية ذات  سنوسى مدنى احمد محمود -  451

 من الشركة على ما وفاء:  الخصوص وجه وعلى التصفية تقتضيها التى االعمال بجميع المصفى يقوم ان على للشركة

 وقبول والغير القضاء امام الشركة تمثيل,  اخرى طريقة بأية او العلنى بالمزاد عقار او منقول الشركة مال بيع,  ديون

 السجل فى بذلك التاشير تاريخ من تبدا اخرى لمدد للتجديد قابلة اشهر ستة التصفية مدة تكون ان على,  والتحكيم الصلح

 98968   برقم    20210125:  تاريخ ،.  التجارى

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  452

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  453

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد منصور محمد حافظة -  454

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور حمدم حافظة -  455

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  456

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد منصور محمد حافظة -  457

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  458

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  459

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد بالل -  460

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  دالسي ابراهيم محمد بالل -  461

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  462

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد بالل -  463

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  464

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  465

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد منصور محمد حافظة -  466

 128827   برقم    20210125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  467

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  468

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامن الشريك تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد بالل -  469

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  470

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  471

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد منصور محمد حافظة -  472

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  امنمتض شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  473

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  474

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد منصور محمد حافظة -  475

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  476

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  477

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد بالل -  478

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  479

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  480

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد بالل -  481

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  482

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد منصور محمد حافظة -  483

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد منصور محمد حافظة -  484

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة ارجتخ  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  485

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد ابراهيم محمد بالل -  486

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، الشركة من المتضامنة الشريكة تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد ابراهيم محمد بالل -  487

 128827   برقم    20210125

:  تاريخ ، متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى مينا -  488

 137397   برقم    20210125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى مينا -  489

 137397   برقم    20210125

 تاريخ ، متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى اندرو -  490

 137397   برقم    20210125: 

 تاريخ ، متضامن شريك الى موصى ريكش من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى اندرو -  491

 137397   برقم    20210125: 

 تعديل,  متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى مينا -  492

 امام والتوقيع والمنقولة الثابتة االصول بيع وحق منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء ليصبح والتوقيع االدارة حق

   برقم    20210125:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهم السيارات وبيع العقارى الشهر

137397 

 تعديل,  متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى مينا -  493

 امام والتوقيع والمنقولة الثابتة االصول بيع وحق منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء ليصبح والتوقيع االدارة حق

   برقم    20210125:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهم السيارات وبيع العقارى الشهر

137397 

 تعديل,  متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى اندرو -  494

 امام والتوقيع والمنقولة الثابتة االصول بيع وحق منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء ليصبح والتوقيع االدارة حق

   برقم    20210125:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهم السيارات وبيع العقارى الشهر

137397 

 تعديل,  متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  لطفى سامى اندرو -  495

 امام والتوقيع والمنقولة الثابتة االصول بيع وحق منفردين او مجتمعين المتضامنين للشركاء ليصبح والتوقيع االدارة حق

   برقم    20210125:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهم السيارات وبيع العقارى الشهر
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 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، والبرى البحرى

 للنقل القابضة الشركة وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  570

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، والبرى البحرى

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  571

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  572

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  573

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  574

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في لمساهمينا العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  575

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  576

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  577

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  578

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  579

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  580

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  581

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  582

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  583

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  584

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  585

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  586

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  587

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  588

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة

 مجلس في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  589

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  590

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  591

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  592

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 في المساهمين العاملين اتحاد عن ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة كةشر  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  593

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  594

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العاملين اتحاد عن ممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  595

 59404   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس في المساهمين

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  596

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  597

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  598

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  599

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  ركةالش ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود ابو احمد فؤاد احمد -  600

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  601

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  602

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 ادارة مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  603

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية ديدالتج مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة

 59404   برقم    20210125

 ادارة مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  604

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة

 59404   برقم    20210125

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  605

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  606

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  607

 ، قالساب النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد عبدالمنعم الدين عالء االمير -  608

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  609

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  610

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  611

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 ادارة مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  612

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة

 59404   برقم    20210125

 ادارة مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  613

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة

 59404   برقم    20210125

 ادارة مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغفار نبيل محمود -  614

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  615

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  دارةا مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  616

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  617

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 مجلس فى المساهمين العاملين اتحاد وممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الماحى احمد ابراهيم هويدا -  618

:  تاريخ ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة

 59404   برقم    20210125

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  619

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  الشركة ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 المساهمين العاملين اتحاد وممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد سيد احمد حسن احمد -  620

 ، السابق النحو على الحالية التجديد مدة بانتهاء تنتهى ولمدة الشركة ادارة مجلس تشكيل يكون,  ركةالش ادارة مجلس فى

 59404   برقم    20210125:  تاريخ

 قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  621

   برقم    20210125:  تاريخ ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثة لمدة التجارية اسكندرية شركة على عاما مفوضا

2669 

 قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  622

   برقم    20210125:  تاريخ ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثة لمدة التجارية اسكندرية شركة على عاما مفوضا

2669 

 قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  623

   برقم    20210125:  تاريخ ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثة لمدة التجارية اسكندرية شركة على عاما مفوضا

2669 

 قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  624

   برقم    20210125:  تاريخ ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثة لمدة التجارية اسكندرية شركة على عاما مفوضا

2669 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  625

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  626

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  627

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  628

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  629

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  630

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  631

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  632

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  633

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  634

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  635

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  636

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  637

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  638

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى غير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  639

61792 

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  640

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  641

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  642

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  643

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  644

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  645

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  646

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  647

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  648

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  649

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  650

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  651

61792 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  652

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  653

61792 

   برقم    20210126:  تاريخ ، تنفيذى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  654

61792 

 عضو/  مصر بنك ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل لتهق وجدي -  655

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير

 عضو/  مصر بنك ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  656

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير

 عضو/  مصر بنك ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  657

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير

 بنك ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  658

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر

 بنك ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  659

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر

 بنك ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى همزين -  660

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  661

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  662

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  663

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  664

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  665

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  666

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  667

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  668

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

 ممثل,       وميكانيكيه هندسيه شئون متفرغ  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  669

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، متفرغ غير عضو/  مصر بنك

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  670

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  671

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده لكيماوياتا لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  672

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه دارها مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  673

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

                                ,                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  674

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  675

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  676

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  677

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

         /                             السيد,     الخاص القطاع مساهمى  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  678

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  679

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  680

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق والنح على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  681

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

         /                             السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  682

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  683

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق النحو على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

/                                      السيد,     الخاص القطاع مساهمى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  684

 ممثلى من االصوات اعلى على الحاصل يستمر ان على,  لذلك المنظم القانون الحكام طبقا انتخابه يتم, منتخب عضو

,                                                                                                      مدته لباقى الشركه اداره بمجلس عضوا العاملين

 هذا اليعد -: ثانيه ماده,    -: السابق والنح على وذلك سنوات 3 لمده الكيماويات لصناعه مصر/  شركه اداره مجلس يعين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، لمسؤليه اخالء التشكيل

 صدور ولحين 2020/7/1 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  685

 المالى العام عن الماليه القوائم اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى

 صدور ولحين 2020/7/1 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  686

 المالى العام عن الماليه القوائم اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى

 صدور ولحين 2020/7/1 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ممثل  مساهمة شركة  قلته ميخائيل قلته وجدي -  687

 المالى العام عن الماليه القوائم اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى

 2020/7/1 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  688

 الماليه القوائم اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور لحينو

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن

 2020/7/1 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  689

 الماليه القوائم اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن

 2020/7/1 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد  زكى زينهم -  690

 الماليه القوائم اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  691

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  692

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  عفيفى عشماوى الرحمن عبد محمود -  693

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  694

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  695

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  متفرغ غير عضو  مساهمة شركة  احمد الكريم جاد علي ايمان -  696

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  697

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  698

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 من الفتره عن السابق االداره مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين شمس حسن محمد وائل -  699

 اعتماد فى النظر عند للشركه العاديه العامه الجمعيه على االمر عرض بعد اال القرار هذا صدور ولحين 2020/7/1

 61792   برقم    20210126:  تاريخ ، 2021/6/30 فى المنتهى المالى العام عن الماليه القوائم

 حق يكون/  والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  المنوفي السيد محمد ابراهيم محمد -  700

 او مجتمعين للشريكين ولحسابها الشركه باسم والتعاقد الجهات مع التعامل وكذلك الشركه على واالشراف والتوقيع االداره

 164784   برقم    20210127:  تاريخ ، الغير كفاله لهما يحق وكذلك منفردين

 االداره حق يكون/  والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  المنوفي السيد محمد ابراهيم احمد -  701

 او مجتمعين للشريكين ولحسابها الشركه باسم والتعاقد الجهات مع التعامل وكذلك الشركه على واالشراف والتوقيع

 164784   برقم    20210127:  تاريخ ، الغير كفاله لهما يحق وكذلك منفردين

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  متضامن شريك  بسيطة توصية  بيصار على خميس صالح -  702

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  703

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  704

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  متضامن شريك  بسيطة توصية  بيصار على خميس صالح -  705

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  706

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  ضامنمت شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  707

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيصار خميس صالح خميس -  708

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  709

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  710

 93233   برقم    20210127:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيصار خميس صالح خميس -  711

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  712

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 ، للوفاه بيصار على خميس صالح/  السيد اسم رفع  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  713

 93233   برقم    20210127:  تاريخ

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  بيصار على خميس صالح -  714

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  715

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  716

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  بيصار على خميس صالح -  717

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  718

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  بيصار على خميس صالح -  719

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيصار خميس صالح خميس -  720

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض نوالره

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  721

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  722

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيصار خميس صالح خميس -  723

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع هاوتحصيل الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  724

 وااليداع الحسابات فتح من البنوك كافه مع والتعامل واالفراد الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها بيصار خميس صالح

    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 خميس/  للسيد ليصبح والتوقيع االداره حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بيصار خميس صالح خميس -  725
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    20210127:  تاريخ ، الشركه اصول وشراء وبيع البنوك امام والتوقيع وتحصيلها الشيكات واصدار واالقتراض والرهن

 93233   برقم

 توقيعات الى مبارك على مرسى احمد/  المحاسب اضافة  مالى مدير  مساهمة شركة  مبارك على مرسى احمد -  726

 القروض عقود عدا ما( ب) مجموعة الغير مع المبرمة العقود على التوقيعات الى اضافته وكذلك( ب) المجموعة البنوك

 5969   برقم    20210127:  تاريخ ، فجال محمد احمد ايهاب/  السيد من بدال والتسهيالت والرهن

 توقيعات الى مبارك على مرسى احمد/  المحاسب اضافة  مالى مدير  مساهمة شركة  مبارك على مرسى احمد -  727
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 توقيعات الى مبارك على مرسى احمد/  المحاسب اضافة  مالى مدير  مساهمة شركة  مبارك على مرسى احمد -  728

 القروض عقود عدا ما( ب) مجموعة الغير مع المبرمة العقود على التوقيعات الى اضافته وكذلك( ب) المجموعة البنوك
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 عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  الشركه عام مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  729

 ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثه لمده االقطان وتصدير لتجاره المساهمه الشركه على عاما مفوضا قنديل محمد

 58809   برقم    20210127:  تاريخ

 عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  الشركه عام مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  730

 ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثه لمده االقطان وتصدير لتجاره المساهمه الشركه على عاما مفوضا قنديل محمد

 58809   برقم    20210127:  تاريخ

 عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  الشركه عام مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  731

 ، 2021/1/1 من رااعتبا اشهر ثالثه لمده االقطان وتصدير لتجاره المساهمه الشركه على عاما مفوضا قنديل محمد

 58809   برقم    20210127:  تاريخ

 عبدالوهاب ابراهيم/  السيد تعيين تجديد  الشركه عام مفوض  مساهمة شركة  قنديل محمد عبدالوهاب ابراهيم -  732

 ، 2021/1/1 من اعتبارا اشهر ثالثه لمده االقطان وتصدير لتجاره المساهمه الشركه على عاما مفوضا قنديل محمد

 58809   برقم    20210127:  تاريخ

 رئاسية لمدة االدارة مجلس وصالحيات تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجمل على على احمد -  733

 اى دون هى كما االدارة مجلس اعضاء والسادة االدارة مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع سنوات 3 قدرها جديدة

 121459   برقم    20210131:  تاريخ ، تغير

 حق من ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الرحمن عبد حسن سيد محمد -  734

 حق ولهم(  منفردين او مجتمعين)  حسن سيد محمد السيد,  عبدالرحمن حسن سيد محمد/  المتضامنين الشريكين

 185710   برقم    20210131:  تاريخ ، الغير توكيل حق ولهم البنوك من والرهن االقتراض

 حق من ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الرحمن عبد حسن سيد محمد -  735

 حق ولهم(  منفردين او مجتمعين)  حسن سيد محمد السيد,  عبدالرحمن حسن سيد محمد/  المتضامنين الشريكين

 185710   برقم    20210131:  تاريخ ، الغير توكيل حق ولهم البنوك من والرهن االقتراض

 حق من ليصبح والتوقيع االدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الرحمن عبد حسن سيد محمد -  736

 حق ولهم(  منفردين او مجتمعين)  حسن سيد محمد السيد,  عبدالرحمن حسن سيد محمد/  المتضامنين الشريكين

 185710   برقم    20210131:  تاريخ ، الغير توكيل حق ولهم البنوك من والرهن االقتراض
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 147479   برقم    20210118:  تاريخ ، 418  2013/6/18 فى الثالث التجديد  جوهر  حسين  سعد حسين -  170
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 182620   برقم    20210124:  تاريخ ، 547  2019/8/5 فى الثانى التجديد  يوجد ال -  161

  Alfa Trans River Transportion شريكه و العوا سليم الرحمن عبد خالد لصاحبها النهرى للنقل ترانس الفا -  162
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:  تاريخ ، 554  2021/2/8 في السابع التجديد  وشركاهم وهشام احمد حسونه عبده سالمه/المرحوم ورثه -  165
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:  تاريخ ، 554  2021/2/8 في السابع التجديد  وشركاهم وهشام احمد حسونه عبده سالمه/المرحوم ورثه -  166
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  2020/12/22 الثامن التجديد  محدودة مسئولية ذات شركة - اآلفات ومكافحة الحشرات البادة العالمية الشركة -  179
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   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 بنك لصالح رهن تجديد(   وشركاه عبدالعزيز انور عبدالعزيز)  المشروعات وادارة المياه لتحلية آلما شركة -  15

 152223   برقم    20210127:  تاريخ ، اسكندرية
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


