جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب الخانكة شهر نوفمبر
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-4

لٌود أفراد وشركات.
تعدٌالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تعدٌالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تجدٌدات ( :افراد وشركات)
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لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سعٌد عبدالعزٌز عبدالحافظ صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  15316عن بٌع
اطارات وجوانات وبطارٌات  ،بجهة  :الجبل األصفر ش .الشٌخ سوٌدان ش .الجمهورٌه بملن /سعٌد عبدالعزٌز عبدالحافظ صالح
 - 2عفاف ابراهٌم على دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  15314عن مالبس جاهزه ،
بجهة  :ق 268 .خط  11جنوب جمعٌة احمد عرابى مدٌنة العبور ملن /سهٌر فهمى محمود عبدالمادر الخولى
 - 3احمد عبدالممصود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  15315عن تجارة وتوزٌع
االسمدة والمخصبات الزراعٌة والبذور والتماوى الزراعٌة والمبٌدات واالعالف وكل ما ٌرتبط بها وخدمات النمل للنفس وللغٌر
واالستثمار الزراعى واستصالح االراضى واستٌراد وتصدٌر ما ٌلزم النشاط فٌما عدا الفمرة  36من المجموعة  9والفمرة  19كاملة
 ،بجهة  :كفر حمزة ش المدرسة مركز الخانكة الملٌوبٌة ملن  /مصلح مصطفى عبدالهادى
 - 4أحمد ماجد خٌر هللا عبدالرإوف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  15311عن مكتب
مماوالت عامه  ،بجهة  :عمار رلم  144ش )1( .شباب (71م) مدٌنة العبور ملن /بخٌت فتحى عبدالعال
 - 5رضا كمال إبراهٌم ٌونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  15326عن تصنٌع الحدٌد
الكرٌتال  ،بجهة  :ش .عبدالهادى الطحان الشٌخ منصور المرج الغربٌه ( )6ممابر الرحابى حوض الجبل عرب العٌاٌده
 - 6رضا كمال إبراهٌم ٌونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  15326عن تصنٌع الحدٌد
الكرٌتال  ،بجهة  :للتاجر رئٌسى أخر بالعنوان /ش .عبدالهادى الطحان الشٌخ منصور المرج الغربٌة بنشاط /المماوالت ولٌد برلم
13558
 - 7فتحى دمحم احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  15327عن مصنع درفلة معادن
 ،بجهة  :العكرشه ابوزعبل ملن /ولٌد دمحم ابراهٌم عطٌه
 - 8فتحى دمحم احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  15327عن مصنع درفلة معادن
 ،بجهة  2 :ش دمحم الدٌب من ش الجمهورٌه ثانى المحلٌه ملن /دمحم احمد الدٌب بنشاط تجارة حدٌد وبوٌات تارٌخ االفتتاح
 27/3/2113ولٌد برلم  17161غرفة طنطا
 - 9اٌمن عبدالكرٌم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  15311عن بٌع بوٌات ،
بجهة  :الخانكه شرق السكه الحدٌد ملن  /وجٌه سعد سلٌمان عظمه
 - 11محٌى الدٌن اسماعٌل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181117برلم  15318عن تورٌد
األدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والتسجٌل للنفس وللغٌر لجمٌع انواع االدوٌه والمستلزمات الطبٌه ومستحضرات
التجمٌل والمكمالت الغذائٌه والمٌام بكافة متطلبات وزارة الصحه للنفس وللغٌر والتصنٌع لدى الغٌر لكل من األدوٌه والمستلزمات
التجمٌل  ،بجهة  :ابوزعبل البلد شرق السكه الحدٌد ش .زكى الزعبالوى ملن /انتصار فإاد حسانٌن عوض
 - 11ابراهٌم حنفى دروٌش دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  15317عن تجارة
وتورٌد منظفات  ،بجهة  2 :ش احمد عرابى من ش احمد عبدالعزٌز الملٌوبٌة مركز الخانكة ملن /حنفى دروٌش دروٌش
 - 12ناهد مدحت دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  15321عن تصنٌع المراتب
والمفروشات  ،بجهة  :ش البطل احمد عبدالعزٌز بجوار محطة بنزٌن مصر للبترول ملن /اٌمن راشد دمحم فكرى
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 - 13نادر كمال سناده غالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  15335عن إعادة تدوٌر
هوالن بالستٌن  ،بجهة  :ابوزعبل حوض حجازى بجوار المخازن بجوار جمال رماح ملن /رزق اٌوب رزق صالح
 - 14نادر كمال سناده غالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  15335عن إعادة تدوٌر
هوالن بالستٌن  ،بجهة  :للتاجر رئٌسى اخر بالعنوان /مدٌنة السالم ش .الحاج صبحى عزبة كمال رمزى بنشاط /مصنع بالستٌن
تارٌخ األفتتاح  1/1/2114ولٌد برلم  88119غرفة الماهرة
 - 15تامر الفى لوندى رزق هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15110111 ،لٌد فى  21181114برلم  15319عن تجارة
مستلزمات انتاج داجنى  ،بجهة  :ش .البطل احمد عبدالعزٌز ملن /مصلح دمحم حسن الماضى
 - 16جنات رضوان ابراهٌم منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  15328عن العاب
فٌدٌو ( بالى ستٌشن ) فٌما عدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :شمة رلم  1عمارة  21عمارات ارض عزٌز عزت شارع المستشفى
المركزى ملن /امنٌه دمحم شرف شعالن  -مركز الخانكة
 - 17احمد دمحم عبدالعظٌم غنٌمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  15329عن مكتب
خدمات حكومٌه عدا االنترنت  ،بجهة  :ابو زعبل شرق السكه الحدٌد طرٌك الشركه االهلٌه ملن  /عاطف احمد ابراهٌم
 - 18هاٌدى حسام الدٌن محمود بسٌونى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  15313عن
مـكتبـه  ،بجهة  :ق 268.خط  11جنوب جمعٌة احمد عرابى مدٌنة العبور ملن /سهٌر فهمى محمود عبدالمادر الخولى
 - 19زٌنب ناصرعلى ناصر على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  15332عن تجارة
الكٌماوٌات  ،بجهة  :ش لاسم امٌن كفر عبٌان ابوزعبل البلد ملن /احمد محمود السٌد حجاج
 - 21مصطفى على احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181126برلم  15331عن تورٌد معادن
 ،بجهة  :ابوزعبل البلد شارع مكتب الشروق  -النبراوى بملن  /على دمحم عبدالفتاح
 - 21محمود احمد فإاد صبرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  15312عن مكتب مكافحة
حشرات  ،بجهة  :ابوزعبل شرق السكه الحدٌد  5حارة خالد بن الولٌد ملن  /لٌلى دمحم حلمى عبدالمنعم
 - 22عزه سٌد ابوالعزم الغمازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181129برلم  15334عن مخبز بلدى
نصف الى  ،بجهة  :عرب العٌاٌده بملن /عاشور جابر حسن عشرى
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1أحمد السٌد زكى خلٌفه وشركاه شركة  ،تجارة العدد واألدوات واالالت الٌدوٌه والمٌكانكٌه والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا
خدمات األنترنت ،رأس مالها ، 751110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 15331عن تجارة العدد واألدوات واالالت الٌدوٌه
والمٌكانكٌه والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا خدمات األنترنت  ،بجهة  :أبوزعبل البلد شارع المعاهده ملن /أحمد ال سٌد زكى خلٌفه
 - 2محمود عبدالعزٌز شبل مصطفى المال وشرٌكه شركة  ،اعمال الكهرومٌكانكٌة وااللكترونٌة وشبكات االتصال الخاصة
باعمال المماوالت فٌما عدا خدمات االنترنت ،رأس مالها ، 4111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 15333عن اعمال
الكهرومٌكانكٌة وااللكترونٌة وشبكات االتصال الخاصة باعمال المماوالت فٌما عدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :شمة رلم  2سنتر
المركز العالمى  -محلٌة  - 6مدٌنة العبور
 - 3السٌد سلٌمان دمحم حسٌن دمحم وشرٌكه شركة  ،اإلستثمار العمارى والتسوٌك ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 15318عن اإلستثمار العمارى والتسوٌك  ،بجهة  :طحا نوب ملن /نجاح احمد عواد
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 - 4ورثة المرحوم  /احمد عبدالحلٌم حسان شركة  ،تصنٌع وبٌع الخبز البلدى المدعم نصف الى ،رأس مالها 111110111
،لٌدت فى  21181118برلم  ، 15319عن تصنٌع وبٌع الخبز البلدى المدعم نصف الى  ،بجهة  :الخصوص ش شكرى سعٌد
الموان المتفرع من ش الصرف الصحى
 - 5اكرامى المتولى المتولى النمٌطى وشرٌكه شركة  ،المماوالت المتكامله ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181112برلم  ، 15321عن المماوالت المتكامله  ،بجهة  :محلٌه  6عماره 95ب شمه  16الحى االول العبور
 - 6ولٌد صالح سالم مصطفى وشركاه شركة  ،المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا خدمات األنترنت ،رأس مالها
، 11111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 15321عن المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا خدمات األنترنت  ،بجهة :
الملج 3شارع عبدالحمٌد سلطان
 - 7دمحم محمود امٌن دمحم وشرٌكه شركة  ،المٌام باعمال تجارٌة وتسجٌل وتوزٌع وتسوٌك وتصدٌر وتصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة
البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة وااللبان والمطهرات والمٌبدات الحشرٌة
والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة واالالت التعوٌضٌة ومستلزمات االطفال والمستحضرات التشخٌصٌة واجهزة ومستلزمات
المعامل والكواشف المعملٌة واالعشاب والزٌوت النباتٌة والعطرٌة والمنظفات الصناعٌة واالسمدة العضوٌة والمخصبات الزرعٌة
وتصدٌر كل ما لزم لالنتاج لكل ما سبك من معدات ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 15324عن
المٌام باعمال تجارٌة وتسجٌل وتوزٌع وتسوٌك وتصدٌر وتصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل
والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة وااللبان والمطهرات والمٌبدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة واالالت
التعوٌضٌة ومستلزمات االطفال والمستحضرات التشخٌصٌة واجهزة ومستلزمات المعامل والكواشف المعملٌة واالعشاب والزٌوت
النباتٌة والعطرٌة والمنظفات الصناعٌة واالسمدة العضوٌة والمخصبات الزرعٌة وتصدٌر كل ما لزم لالنتاج لكل ما سبك من معدات
 ،بجهة  :ابوزعبل البلد شرق السكة الحدٌد  -مركز الخانكة للٌوبٌة بمنزل /انتصار فإاد حسانٌن عوض
 - 8دمحم محمود امٌن دمحم وشرٌكه شركة  ،ومواد خام فعالة وغٌر فعالة وكذلن المٌام باعمال الوكالة التجارٌة بصفة عامة
وكذلن ادارة المشروعات الطبٌة من مراكز ومستشفٌات ونوادى صحٌة وعٌادات وغٌرها من المشروعات الدوائٌة والغذائٌة وكذلن
اعداد الدراسات التسوٌمٌة فى السوق الداخلة والخارجٌة وعمل تدرٌبات للعاملٌن بالشركة والعاملٌن بمصانع وشركات االدوٌة وتمدٌم
االستشارات الفنٌة فٌما عدا االستشارات المانونٌة ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 15324عن ومواد
خام فعالة وغٌر فعالة وكذلن المٌام باعمال الوكالة التجارٌة بصفة عامة وكذلن ادارة المشروعات الطبٌة من مراكز ومستشفٌات
ونوادى صحٌة وعٌادات وغٌرها من المشروعات الدوائٌة والغذائٌة وكذلن اعداد الدراسات التسوٌمٌة فى السوق الداخلة والخارجٌة
وعمل تدرٌبات للعاملٌن بالشركة والعاملٌن بمصانع وشركات االدوٌة وتمدٌم االستشارات الفنٌة فٌما عدا االستشارات المانونٌة ،
بجهة  :ابوزعبل البلد شرق السكة الحدٌد  -مركز الخانكة للٌوبٌة بمنزل /انتصار فإاد حسانٌن عوض
 - 9دمحم عبدالرحمن وشرٌكه شركة  ،المٌام بتنفٌذ أعمال المماوالت العمومٌه والتسوٌك العمارى والتورٌدات العامه عدا خدمات
النت ،رأس مالها ، 11110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 15325عن المٌام بتنفٌذ أعمال المماوالت العمومٌه والتسوٌك
العمارى والتورٌدات العامه عدا خدمات النت  ،بجهة  :ش .مكتب برٌد كفر عبٌان ابوزعبل البلد
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1احمد سالم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 2619 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل ترن التجارة
نهائٌا بموجب شهادة محو لٌد صادرة من الغرفة التجارٌة بالملٌوبٌة برلم  4412فى 31/11/2118
 - 2كرم دمحم ٌحٌى سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 2314 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب السجل ترن
التجارة نهائٌآ
ٌ - 3وسف جرجس مجلع افرام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 5653 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل تم
ترن التجارة بموجب شهادة الغرفة التجارٌة بالملٌوبٌة بمحو المٌد والصادرة برلم  21788فى  18/11/2118امر محو رلم 3922
فى 18/11/2118
 - 4فاٌز فانوس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 3516 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل ترن
التجاره نهائٌا
 - 5عماد عبد العظٌم السٌد علٌوة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 11495 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل
ترن التجاره نهائٌا
 - 6ممدوح دمحم عبد العال دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 12984 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
ترن التجاره نهائٌا
 - 7ممدوح دمحم عبد العال دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 12984 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
الغاء الرٌئسى االخر بطلب تاشٌر رلم  14/11/2118 1686لترن التجاره نهائٌا
 - 8حمدى فوزى فهمى امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 14656 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
ترن التجاره نهائٌا
 - 9دمحم حفنى جمعه الحجار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 14438 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
الغاء الرئٌسى األخر بطلب تؤشٌر رلم  1729فى 21/11/2118
 - 11دمحم حفنى جمعه الحجار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 14438 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
الغاء الرئٌسى األخر بطلب تؤشٌر رلم  1729فى 21/11/2118
 - 11سامٌة عبد المعبود عبد العظٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 11173 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل بموجب شهادة الغرفة التجارٌة بالمحو تم ترن التجارة نهائٌا
 - 12منً سٌد عبد الحمٌد الحمصانً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 3132 :وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد لترن التجارة نهائٌا
 - 13رشدى مٌخائٌل توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 11119 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب السجل تم
محو الرئٌسى االخر بطلب تاشٌر رلم  1767فى 29/11/2118
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تامر مكرم فهمً سدوان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11761وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1511110111،جنٌه
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 2عاطف احمد دمحم حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11196وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  311110111،جنٌه
 - 3حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  3235وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 4احمد امٌن عبدالرحمن سعٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  14687وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  751110111،جنٌه
 - 5احمد محمود عبدالعزٌز سلٌمان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  14892وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 6سمٌر دمحم على حبٌشى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7639وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  251110111،جنٌه
 - 7ماٌكل عادل صلٌب روفائٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11737وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 8جاكلٌن فرانسوا تادرس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  3293وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  121110111،جنٌه
 - 9احمد حسن احمد حسن دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  13661وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تامر الفى لوندى رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15319وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :ش .البطل احمد عبدالعزٌز ملن /مصلح دمحم حسن الماضى
 - 2اٌمن عبدالكرٌم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15311وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :الخانكه شرق السكه الحدٌد ملن  /وجٌه سعد سلٌمان عظمه
 - 3عفاف ابراهٌم على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15314وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:
 ،ق 268 .خط  11جنوب جمعٌة احمد عرابى مدٌنة العبور ملن /سهٌر فهمى محمود عبدالمادر الخولى
 - 4محمود احمد فإاد صبرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15312وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :ابوزعبل شرق السكه الحدٌد  5حارة خالد بن الولٌد ملن  /لٌلى دمحم حلمى عبدالمنعم
 - 5أحمد ماجد خٌر هللا عبدالرإوف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15311وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :عمار رلم  144ش )1( .شباب (71م) مدٌنة العبور ملن /بخٌت فتحى عبدالعال
 - 6هاٌدى حسام الدٌن محمود بسٌونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15313وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتؤشٌر ، :ق 268.خط  11جنوب جمعٌة احمد عرابى مدٌنة العبور ملن /سهٌر فهمى محمود عبدالمادر الخولى
 - 7حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتؤشٌر ، :تعدٌل اسم المالن الى  /وائل ٌوسف مصلح راشد

 3235وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 8ابراهٌم حنفى دروٌش دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15317وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر 2 ، :ش احمد عرابى من ش احمد عبدالعزٌز الملٌوبٌة مركز الخانكة ملن /حنفى دروٌش دروٌش
 - 9حسام الدٌن احمد همام احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15236وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :للتاجر رئٌسى اخر بالعنوان  /مٌت كنانة -طوخ ملن خالد سعٌد عبدالفتاح  -بنشاط استغالله مستودع كرتون واودع
برلم 877فى  6/11/2118ولٌد برلم  7565سجل تجارى طوخ
 - 11احمد عبدالممصود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15315وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :كفر حمزة ش المدرسة مركز الخانكة الملٌوبٌة ملن  /مصلح مصطفى عبدالهادى
 - 11سعٌد عبدالعزٌز عبدالحافظ صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15316وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتؤشٌر ، :الجبل األصفر ش .الشٌخ سوٌدان ش .الجمهورٌه بملن /سعٌد عبدالعزٌز عبدالحافظ صالح
 - 12عاطف احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتؤشٌر ، :تعدٌل اسم المالن الى  /ابراهٌم امٌن موسى نصر

 11196وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 13محٌى الدٌن اسماعٌل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15318وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتؤشٌر ، :ابوزعبل البلد شرق السكه الحدٌد ش .زكى الزعبالوى ملن /انتصار فإاد حسانٌن عوض
 - 14مصطفى دمحم رشاد عبده طاحون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14228وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتؤشٌر ، :تعدٌل اسم المالن الى /مصطفى دمحم رشاد عبده بالعنوان ارض جمٌعه النصر ابوزعبل
 - 15دمحم محمود حامد عبدالروإف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14198وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /الخصوص ش النادى المدٌم بملن /حامد محمود حامد
 - 16ناهد مدحت دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15321وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:
 ،ش البطل احمد عبدالعزٌز بجوار محطة بنزٌن مصر للبترول ملن /اٌمن راشد دمحم فكرى
 - 17ممدوح دمحم عبد العال دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12984وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :الغاء المحل الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان مجمع المحاكم ملن /رضااحمد دمحم اللبان بنشاط كافترٌة ماكوالت
 - 18مجاهد دمحم احمد ابراهٌم لداح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتؤشٌر ، :جمعٌة احمد عرابى  1111شبرا الخٌمة  -للٌوبٌة

 15322وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 19مجاهد دمحم احمد ابراهٌم لداح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15322وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح جمعٌة احمد عرابى  1111العبور  -بملن /شاه عبدالحمٌد دمحم
 - 21رضا كمال إبراهٌم ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15326وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :ش .عبدالهادى الطحان الشٌخ منصور المرج الغربٌه ( )6ممابر الرحابى حوض الجبل عرب العٌاٌده
 - 21رضا كمال إبراهٌم ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15326وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :للتاجر رئٌسى أخر بالعنوان /ش .عبدالهادى الطحان الشٌخ منصور المرج الغربٌة بنشاط /المماوالت ولٌد برلم
13558
 - 22فتحى دمحم احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،العكرشه ابوزعبل ملن /ولٌد دمحم ابراهٌم عطٌه

 15327وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:

 - 23فتحى دمحم احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15327وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:
 2 ،ش دمحم الدٌب من ش الجمهورٌه ثانى المحلٌه ملن /دمحم احمد الدٌب بنشاط تجارة حدٌد وبوٌات تارٌخ االفتتاح  27/3/2113ولٌد
برلم  17161غرفة طنطا
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 - 24سمٌر دمحم على حبٌشى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،تعدٌل اسم المالن الى  /دمحم ماهر بدر لطب

 7639وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:

 - 25اشرف عبدهللا ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12178وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :تعٌل العنوان الى  1/ش المدرسه ش االمٌر الرئٌسى من حرم الدائرى حوض المنٌره لسم الخصوص ملن /اشرف
عبدهللا ابراهٌم دمحم
 - 26جنات رضوان ابراهٌم منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15328وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :شمة رلم  1عمارة  21عمارات ارض عزٌز عزت شارع المستشفى المركزى ملن /امنٌه دمحم شرف شعالن  -مركز
الخانكة
 - 27احمد دمحم عبدالعظٌم غنٌمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15329وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :ابو زعبل شرق السكه الحدٌد طرٌك الشركه االهلٌه ملن  /عاطف احمد ابراهٌم
 - 28زٌنب ناصرعلى ناصر على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15332وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :ش لاسم امٌن كفر عبٌان ابوزعبل البلد ملن /احمد محمود السٌد حجاج
 - 29مصطفى على احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15331وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :ابوزعبل البلد شارع مكتب الشروق  -النبراوى بملن  /على دمحم عبدالفتاح
 - 31هانى دمحم دمحم الجزٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15181وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:
 ،تعدٌل عنوان الفرع الكائن بالماهره لٌصبح شمه  512الدور الخامس بالعمار  4ش عمر بن الخطاب حدائك رامو مدٌنة نصر
الماهره
 - 31عواد السٌد عواد الـثـمبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتؤشٌر ، :تعدٌل اسم المالن الى /عواد السٌد عواد الثمبى

 5858وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 32نادر كمال سناده غالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15335وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:
 ،ابوزعبل حوض حجازى بجوار المخازن بجوار جمال رماح ملن /رزق اٌوب رزق صالح
 - 33نادر كمال سناده غالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15335وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتؤشٌر:
 ،للتاجر رئٌسى اخر بالعنوان /مدٌنة السالم ش .الحاج صبحى عزبة كمال رمزى بنشاط /مصنع بالستٌن تارٌخ األفتتاح
 1/1/2114ولٌد برلم  88119غرفة الماهرة
 - 34عزه سٌد ابوالعزم الغمازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتؤشٌر ، :عرب العٌاٌده بملن /عاشور جابر حسن عشرى

 15334وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سٌد دمحم حسنٌن علً العارف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11788وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل النشاط الى /مخبز بلدى نصف الى مدعم %82
 - 2أحمد البدوى جمال رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14171وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل النشاط الى  /ثالجة تخزٌن وتجمٌد وتبرٌد المواد الغذائٌة للغٌر
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 - 3حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  3235وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /مطعم وتمدٌم ماكوالت وبٌع مجمدات
 - 4دمحم اسماعٌل حسٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12836وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /رشة حداده العمال الكرٌتال والفورجٌه
 - 5مصطفى دمحم رشاد عبده طاحون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14228وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التؤشٌر :اضافة نشاط /تصنٌع اعالف دواجن
 - 6صالح سٌد عباس عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12428وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر:
تعدٌل النشاط الى /مخبز بلدى نصف الى
 - 7جاكلٌن فرانسوا تادرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  3293وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تجارة ادوات كهربائٌة
 - 8اٌهاب دمحم صبحى دمحم الحسٌنى زهرة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11372وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط ,
وصف التؤشٌر :تعدٌل النشاط الى  /محل بٌع هداٌا
 - 9مصطفً فرغلً السٌد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6551وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل النشاط الى /مالبس جاهزه ومفروشات
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفى على احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15331وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 2زٌنب ناصرعلى ناصر على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15332وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 3ناهد مدحت دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15321وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 4مجاهد دمحم احمد ابراهٌم لداح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15322وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 5تامر الفى لوندى رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15319وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 6ابراهٌم حنفى دروٌش دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15317وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 7سعٌد عبدالعزٌز عبدالحافظ صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15316وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التؤشٌر :خاص
 - 8احمد دمحم عبدالعظٌم غنٌمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15329وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
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 - 9هاٌدى حسام الدٌن محمود بسٌونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15313وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التؤشٌر :خاص
 - 11محمود احمد فإاد صبرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15312وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 11رضا كمال إبراهٌم ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15326وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 12أحمد ماجد خٌر هللا عبدالرإوف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15311وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التؤشٌر :خاص
 - 13فتحى دمحم احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15327وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 14عزه سٌد ابوالعزم الغمازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15334وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 15جنات رضوان ابراهٌم منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15328وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التؤشٌر :خاص
 - 16نادر كمال سناده غالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15335وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 17اٌمن عبدالكرٌم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15311وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 18عفاف ابراهٌم على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15314وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 19احمد عبدالممصود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15315وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التؤشٌر :خاص
 - 21محٌى الدٌن اسماعٌل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15318وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التؤشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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 ، - 1فى تارٌخ 21181114 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  14881الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى هٌدروبان
لتورٌد الطلمبات
 ، - 2فى تارٌخ 21181111 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  14892الى :اضافة السمة التجارٌة /اتمان للتورٌدات
الهندسٌة والكهربائٌة
 ، - 3فى تارٌخ 21181115 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  13116الى :اضافة السمة التجارٌة لتصبح  /الفاروق
للطباعة
 ، - 4فى تارٌخ 21181121 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  11372الى :تعدٌل السمه التجارٌه الى  /مالذ لبع
الهداٌا
 ، - 5فى تارٌخ 21181121 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  3293الى :اضافة السمة التجارٌة لتصبح  /مارمٌنا
لتجارة االدوات الكهربائٌة
 ، - 6فى تارٌخ 21181128 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  15181الى :تعدٌل السمه التجارٌه الى /مإسسة كلٌفر
لصناعة المالبس الجاهزه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
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ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه أٌمن لبٌع المالبس الحرٌمى الجاهزة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 5641 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 2شركة الذهبى لألدوات الصحٌة (عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد سالم وشرٌكه)  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم ، 4653 :
وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب السجل فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 3رافت ٌسً عجاٌبى وشركاة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 15112 :وفى تارٌخ  21181128تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 4عبدالرحٌم عبدالوهاب وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 13292 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1إبراهٌم سرار و رمضان الزٌنى شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14294،وفً تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6511110111،جنٌه
 - 2تعدٌل االسم التجارى للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14294،وفً
تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6511110111،جنٌه
 - 3إبراهٌم سرار و رمضان الزٌنى توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14294،وفً تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6511110111،جنٌه
 - 4تعدٌل االسم التجارى للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14294،وفً
تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6511110111،جنٌه
 - 5تعدٌل اسم الشركه /حمٌده حامد ٌوسف وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  13181،وفً تارٌخ  21181116،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  121110111،جنٌه
 - 6حمٌده حامد وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  13181،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  121110111،جنٌه
 - 7تعدٌل االسم التجارى للشركه الى /حمٌده حامد ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  13181،وفً تارٌخ
 21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  121110111،جنٌه
 - 8تعدٌل االسم التجارى الى  /حمٌده حامد ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  13181،وفً تارٌخ
 21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  121110111،جنٌه
 - 9فرج دمحم فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  15121،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

12

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 11شركه احمد احمدى الصافورى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  12494،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  51110111،جنٌه
 - 11تعدٌل االسم التجارى للشركه الى  /عمرو كمال مجاهد مجاهد وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  15242،وفً
تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1511110111،جنٌه
 - 12عمرو كمال مجاهد وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  15242،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1511110111،جنٌه
 - 13محمود حمدى محمود دمحم عٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14343،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  51110111،جنٌه
 - 14تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14978،وفً تارٌخ
 21181121،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  111110111،جنٌه
 - 15شركة اسامه دمحم عبدالسالم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14978،وفً تارٌخ  21181121،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  111110111،جنٌه
 - 16تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14978،وفً تارٌخ
 21181121،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  111110111،جنٌه
 - 17شركة اسامه دمحم عبدالسالم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14978،وفً تارٌخ  21181121،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  111110111،جنٌه
 - 18عبدالرحٌم عبدالوهاب وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  13292،وفً تارٌخ  21181129،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1زٌن لمعى مرجان وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11413وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز العام للشركة لٌصبح/الشمة رلم  17بالدور السادس بعد االرضى بالعمار المسمى ( البرج)
الكائن على المطعة رلم (  )282حوض سعادة رلم ( )8شارع الخلٌج المصرى  -لسم الخصوص  -للٌوبٌة
 - 2زٌن لمعى مرجان وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11413وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتؤشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز العام للشركة لٌصبح/الشمة رلم  17بالدور السادس بعد االرضى بالعمار المسمى ( البرج)
الكائن على المطعة رلم (  )282حوض سعادة رلم ( )8شارع الخلٌج المصرى  -لسم الخصوص  -للٌوبٌة
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1إبراهٌم سرار و رمضان الزٌنى  ،شركة تضامن الغاء نشاط /االستٌراد من غرض الشركه  ،سبك لٌدها برلم  14294وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :شركة تضامن
 - 2تعدٌل االسم التجارى للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه  ،شركة تضامن الغاء نشاط /االستٌراد من غرض
الشركه  ،سبك لٌدها برلم  14294وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :شركة تضامن
 - 3إبراهٌم سرار و رمضان الزٌنى  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط /االستٌراد من غرض الشركه  ،سبك لٌدها برلم  14294وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 4تعدٌل االسم التجارى للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط /االستٌراد من غرض
الشركه  ،سبك لٌدها برلم  14294وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 5تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه  ،شركة تضامن تعدٌل غرض الشركه الى /بٌع وتجارة األجهزه
والمستلزمات الطبٌه وصٌانتها  ،سبك لٌدها برلم  14978وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :شركة
تضامن
 - 6شركة اسامه دمحم عبدالسالم وشرٌكه  ،شركة تضامن تعدٌل غرض الشركه الى /بٌع وتجارة األجهزه والمستلزمات الطبٌه
وصٌانتها  ،سبك لٌدها برلم  14978وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :شركة تضامن
 - 7تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركه الى /بٌع وتجارة األجهزه
والمستلزمات الطبٌه وصٌانتها  ،سبك لٌدها برلم  14978وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :توصٌة
بسٌطة
 - 8شركة اسامه دمحم عبدالسالم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركه الى /بٌع وتجارة األجهزه والمستلزمات الطبٌه
وصٌانتها  ،سبك لٌدها برلم  14978وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1إبراهٌم سرار و رمضان الزٌنى  ،سبك لٌدها برلم  14294وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 2تعدٌل االسم التجارى للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه  ،سبك لٌدها برلم  14294وفً تارٌخ
21181115تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 3تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  14978وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصف التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 4شركة اسامه دمحم عبدالسالم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  14978وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  21181115 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  14294الى :تعدٌل االسم التجارى
للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه
 ، - 2فى تارٌخ  21181115 :توصٌة بسٌطة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  14294الى :تعدٌل االسم التجارى
للشركه الى  /ابراهٌم عبدالعال حسن سرار وشرٌكٌه
 ، - 3فى تارٌخ  21181116 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  13181الى :تعدٌل االسم التجارى
الى  /حمٌده حامد ٌوسف وشركاه
 ، - 4فى تارٌخ  21181114 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  15242الى :تعدٌل االسم التجارى
للشركه الى  /عمرو كمال مجاهد مجاهد وشرٌكه
 ، - 5فى تارٌخ  21181121 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  14978الى :تعدٌل اسم الشركه
لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه
 ، - 6فى تارٌخ  21181121 :توصٌة بسٌطة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  14978الى :تعدٌل اسم الشركه
لٌصبح /هشام دمحم عبدالسالم وشرٌكه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مجدى عبد المنعم ابراهٌم الحناوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  -ب -تعدٌل صفة الشرٌن الثانى السٌد /مدحت عبدالمنعم
ابراهٌم الحناوى من شرٌن موصى بالشركة الى شرٌن متضامن بالشركة موالٌد  1/11/1964الماهرة مصرى  -جـ .:2تعدٌل
االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن لتحمٌك غرض الشركة وله فى ذلن سلطة مطلمة ال حدود لها بما فى
ذلن البنون وبٌع سٌارات الشركة اما بٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ال بد من موافمة الشركاء جمٌعا وكذلن
التعامل مع كافة البنون ولمصارف فٌما ٌتعلك بااللتراض والحصول على  ،تارٌخ  21181114 :برلم 14614
 - 2مجدى عبد المنعم ابراهٌم الحناوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  -ب -تعدٌل صفة الشرٌن الثانى السٌد /مدحت عبدالمنعم
ابراهٌم الحناوى من شرٌن موصى بالشركة الى شرٌن متضامن بالشركة موالٌد  1/11/1964الماهرة مصرى  -جـ .:2تعدٌل
االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن لتحمٌك غرض الشركة وله فى ذلن سلطة مطلمة ال حدود لها بما فى
ذلن البنون وبٌع سٌارات الشركة اما بٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ال بد من موافمة الشركاء جمٌعا وكذلن
التعامل مع كافة البنون ولمصارف فٌما ٌتعلك بااللتراض والحصول على  ،تارٌخ  21181114 :برلم 14614
 - 3مجدى عبد المنعم ابراهٌم الحناوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التسهٌالت باسم الشركة والرهن العمارى الصول الشركة
ٌكون التولٌع فٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن  ، .تارٌخ  21181114 :برلم 14614
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 4مجدى عبد المنعم ابراهٌم الحناوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التسهٌالت باسم الشركة والرهن العمارى الصول الشركة
ٌكون التولٌع فٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن  ، .تارٌخ  21181114 :برلم 14614
 - 5ابراهٌم عبدالعال حسن سرار توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  -1تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد /ابراهٌم عبدالعال حسن
سرار منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وامام جمٌع البنون وله حك صرف ولبض الشٌكات وحك االلتراض
والرهن الخاص بالشركه فٌما عدا البٌع او التنازل للغٌر الٌتم اال بموافمة الشرٌن الثانى كتابة وللشرٌن المتضامن هو المسئول عن
اى مدٌونٌات خاصه للغٌر او التامٌنات او الضرائب وجمٌع الجهات فى الحكومه 2تعدٌل صفة الشرٌن رمضان محمود دمحم الزٌنى
من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى بالشركه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 14294
 - 6ابراهٌم عبدالعال حسن سرار توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  -1تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد /ابراهٌم عبدالعال حسن
سرار منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وامام جمٌع البنون وله حك صرف ولبض الشٌكات وحك االلتراض
والرهن الخاص بالشركه فٌما عدا البٌع او التنازل للغٌر الٌتم اال بموافمة الشرٌن الثانى كتابة وللشرٌن المتضامن هو المسئول عن
اى مدٌونٌات خاصه للغٌر او التامٌنات او الضرائب وجمٌع الجهات فى الحكومه 2تعدٌل صفة الشرٌن رمضان محمود دمحم الزٌنى
من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى بالشركه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 14294
 - 7ابراهٌم عبدالعال حسن سرار شركة تضامن مدٌر و شرٌن  -1تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد /ابراهٌم عبدالعال حسن
سرار منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وامام جمٌع البنون وله حك صرف ولبض الشٌكات وحك االلتراض
والرهن الخاص بالشركه فٌما عدا البٌع او التنازل للغٌر الٌتم اال بموافمة الشرٌن الثانى كتابة وللشرٌن المتضامن هو المسئول عن
اى مدٌونٌات خاصه للغٌر او التامٌنات او الضرائب وجمٌع الجهات فى الحكومه 2تعدٌل صفة الشرٌن رمضان محمود دمحم الزٌنى
من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى بالشركه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 14294
 - 8ابراهٌم عبدالعال حسن سرار شركة تضامن مدٌر و شرٌن  -1تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد /ابراهٌم عبدالعال حسن
سرار منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وامام جمٌع البنون وله حك صرف ولبض الشٌكات وحك االلتراض
والرهن الخاص بالشركه فٌما عدا البٌع او التنازل للغٌر الٌتم اال بموافمة الشرٌن الثانى كتابة وللشرٌن المتضامن هو المسئول عن
اى مدٌونٌات خاصه للغٌر او التامٌنات او الضرائب وجمٌع الجهات فى الحكومه 2تعدٌل صفة الشرٌن رمضان محمود دمحم الزٌنى
من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى بالشركه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 14294
 - 9حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول بالشركه  -2تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكان /
حمٌده حامد ٌوسف حجاج و حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج  ،تارٌخ  21181116 :برلم 13181
 - 11حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول بالشركه  -2تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكان /
حمٌده حامد ٌوسف حجاج و حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج  ،تارٌخ  21181116 :برلم 13181
 - 11حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول بالشركه  -2تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكان /
حمٌده حامد ٌوسف حجاج و حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج  ،تارٌخ  21181116 :برلم 13181
 - 12حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول بالشركه  -2تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكان /
حمٌده حامد ٌوسف حجاج و حذٌفه امٌن حامد ٌوسف حجاج  ،تارٌخ  21181116 :برلم 13181
 - 13فرج دمحم فرج عبدهللا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن /خروج من الشركه واستالمه كافة حموله لبل الشركه  -2دخول
بالشركه اٌمان دمحم عبدالسالم دمحم موالٌد  1/7/1985شرٌن متضامن بالشركه -3اتفك الشركاء على بماء االداره ةالتولٌع للسٌده /
اٌمان دمحم عبد السالم كما هوبشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانهاوله الحك
فى التعامل باسم الشركه وابرام كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركه
وتحدٌد مرتباتهم ولبض ودفع كافة المبالغ والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات  ،تارٌخ  21181116 :برلم 15121
 - 14مصطفى عبدالمنعم مصطفى شرٌف شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله لبل الشركه ،
تارٌخ  21181114 :برلم 15242
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 - 15مصطفى عبدالمنعم مصطفى شرٌف شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله لبل الشركه ،
تارٌخ  21181114 :برلم 15242
 - 16هشام دمحم عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن جـ .:1دخول بالشركه شرٌن موصى مزكور اسمه بعمد
تعدٌل الشركه  -جـ .:2خروج من الشركه السٌد /اسامه دمحم عبدالسالم واستالمه كافة حموله ، .تارٌخ  21181121 :برلم
14978
 - 17هشام دمحم عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن جـ .:1دخول بالشركه شرٌن موصى مزكور اسمه بعمد
تعدٌل الشركه  -جـ .:2خروج من الشركه السٌد /اسامه دمحم عبدالسالم واستالمه كافة حموله ، .تارٌخ  21181121 :برلم
14978
 - 18هشام دمحم عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن جـ .:1دخول بالشركه شرٌن موصى مزكور اسمه بعمد
تعدٌل الشركه  -جـ .:2خروج من الشركه السٌد /اسامه دمحم عبدالسالم واستالمه كافة حموله ، .تارٌخ  21181121 :برلم
14978
 - 19هشام دمحم عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن جـ .:1دخول بالشركه شرٌن موصى مزكور اسمه بعمد
تعدٌل الشركه  -جـ .:2خروج من الشركه السٌد /اسامه دمحم عبدالسالم واستالمه كافة حموله ، .تارٌخ  21181121 :برلم
14978
 - 21عزه سٌد ابوالعزم الغمازى شركة تضامن شرٌن متضامن دخول بالشركه  ،تارٌخ 21181129 :

برلم 13292

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة الذهبى لألدوات الصحٌة (عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد سالم وشرٌكه) شركة تضامن ثابت التارٌخ شركة تضامن ،
تارٌخ  21181126 :برلم 4653
ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد سٌد عرابى دمحم عامر المٌد سارى حتى  ، 1569 23/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 2رضا ابو الماسم عبد الرحمن  ، 1596 27/12/2119تارٌخ 21181114 :

برلم 13618

برلم 9661
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 - 3رضا ابو الماسم عبد الرحمن  27/12/2114المٌد سارى حتى  ، 1597 27/12/2119تارٌخ 21181114 :
9661
 - 4عاطف عبد المعز عبد السالم حسن ج ، 1578 31/17/2111 -تارٌخ 21181114 :

برلم

برلم 11832

 - 5عاطف عبد المعز عبد السالم حسن ج 31/7/2116 -المٌد سارى حتى  ، 1579 31/7/2121تارٌخ 21181114 :
11832
 - 6طارق عبده السٌد دمحم المٌد سارى حتى  ، 1585 31/5/2123تارٌخ 21181114 :

برلم

برلم 14174

 - 7جمال دمحم عبدة محمود زرٌك المٌد سارى حتى  ، 1589 22/4/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 6375

 - 8جمال دمحم عبدة محمود زرٌك المٌد سارى حتى  ، 1589 22/4/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 6375

 - 9نعمت بخٌت ابراهٌم بخٌت ج - 16/11/2114-المٌد سارى حتى  ، 1518 16/11/2119تارٌخ 21181114 :
9459

برلم

 - 11السنوسى عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن عوض  15/6/2118المٌد سارى حتى  ، 1595 15/6/2123تارٌخ 21181114 :
برلم 13119
 - 11ناصر ابراهٌم على السٌسى  ، 1575 24/11/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 1789

 - 12ناصر ابراهٌم على السٌسى  ، 1576 24/11/2112تارٌخ 21181114 :

برلم 1789

 - 13ناصر ابراهٌم على السٌسى المٌد سارى حتى  ، 1577 24/11/2122تارٌخ 21181114 :
 - 14ناصر ابراهٌم على السٌسى  ، 1575 24/11/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 1789

 - 15ناصر ابراهٌم على السٌسى  ، 1576 24/11/2112تارٌخ 21181114 :

برلم 1789

 - 16ناصر ابراهٌم على السٌسى المٌد سارى حتى  ، 1577 24/11/2122تارٌخ 21181114 :
 - 17دمحم فضل مصطفً دمحم  ، 1591 14/1/2113تارٌخ 21181114 :

برلم 1789

برلم 1789

برلم 2144

 - 18دمحم فضل مصطفً دمحم  14/1/2118المٌد سارى حتى  ، 1591 14/1/2123تارٌخ 21181114 :
 - 19احمد سالم عثمان  ، 1571 16/16/2113تارٌخ 21181114 :

برلم 2619

 - 21احمد سالم عثمان  ، 1572 16/16/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 2619

 - 21احمد سالم عثمان  ، 1573 16/16/2113تارٌخ 21181114 :

برلم 2619

 - 22احمد سالم عثمان ج  16/16/2118-المٌد سارى حتى  ، 1574 16/16/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 2144

برلم 2619

 - 23أحمد البدوى جمال رمضان ج 27/15/2118-المٌد سارى حتى  ، 1616 27/15/2123تارٌخ 21181115 :
14171
 - 24دمحم عبد المنعم شافعى عبد الفتاح  ، 1612 26/11/2111تارٌخ 21181115 :

برلم 771

 - 25دمحم عبد المنعم شافعى عبد الفتاح  ، 1613 26/11/2116تارٌخ 21181115 :

برلم 771

 - 26دمحم عبد المنعم شافعى عبد الفتاح  ، 1614 26/11/2111تارٌخ 21181115 :

برلم 771
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 - 27دمحم عبد المنعم شافعى عبد الفتاح المٌد سارى حتى  ، 1614 26/11/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 771

 - 28دمحم عبد المنعم شافعى عبد الفتاح المٌد سارى حتى  ، 1615 26/11/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 771

 - 29حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  ، 1623 14/11/2113تارٌخ 21181116 :

برلم 3235

 - 31حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  ، 1624 14/11/2118تارٌخ 21181116 :

برلم 3235

 - 31حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  ، 1625 14/11/2113تارٌخ 21181116 :

برلم 3235

 - 32حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  14/11/2118المٌد سارى حتى  ، 1625 14/11/2123تارٌخ 21181116 :
3235

برلم

 - 33حنان خٌرى عبدالمنعم لاسم  14/11/2118المٌد سارى حتى  ، 1626 14/11/2123تارٌخ 21181116 :
3235

برلم

 - 34جاكلٌن فرانسوا تادرس  ، 1619 1/12/2113تارٌخ 21181116 :

برلم 3293

 - 35جاكلٌن فرانسوا تادرس  ، 1611 1/12/2118تارٌخ 21181116 :

برلم 3293

 - 36جاكلٌن فرانسوا تادرس  ، 1611 1/12/2113تارٌخ 21181116 :

برلم 3293

 - 37جاكلٌن فرانسوا تادرس  1/12/2118المٌد سارى حتى  ، 1612 1/12/2123تارٌخ 21181116 :
 - 38دمحم احمد عبد الرحمن المٌد سارى حتى  ، 1622 17/7/2119تارٌخ 21181116 :

برلم 3293

برلم 4175

 - 39السٌد احمد عواد ورد  17/11/2114المٌد سارى حتى  ، 1618 17/11/2119تارٌخ 21181116 :
 - 41عزه دروٌش رفاعً دمحم دروٌش المٌد سارى حتى  ، 1616 25/12/2119تارٌخ 21181116 :

برلم 9464

برلم 9647

 - 41ودٌع برسوم تدرى سالمة ج 22/3/2115-المٌد سارى حتى  ، 1632 22/13/2121تارٌخ 21181117 :
9968
 - 42ودٌع برسوم تدرى سالمه ج ، 1633 17/12/2111 -تارٌخ 21181117 :

برلم 9968

 - 43ودٌع برسوم تدرى سالمه ج 17/12/2116-المٌد سارى حتى  ، 1634 7/12/2121تارٌخ 21181117 :
9968
 - 44متً بخٌت ابراهٌم  ، 1161 12/5/2111تارٌخ 21181117 :

برلم

برلم

برلم 6419

 - 45دمحم اسماعٌل حسٌن دمحم ج 21/11/2117 -المٌد سارى حتى  ، 1629 21/11/2122تارٌخ 21181117 :
12836

برلم

 - 46مصطفى دمحم رشاد عبده طاحون  31/11/2118المٌد سارى حتى  ، 1635 31/11/2123تارٌخ 21181118 :
14228
ٌ - 47وسف جرجس مجلع افرام ج ، 1639 12/18/2115 -تارٌخ 21181118 :

برلم 5653

ٌ - 48وسف جرجس مجلع افرام ج ، 1641 12/18/2111 -تارٌخ 21181118 :

برلم 5653

ٌ - 49وسف جرجس مجلع افرام ج ، 1641 12/18/2115 -تارٌخ 21181118 :

برلم 5653

 - 51فاٌز فانوس سلٌمان  ، 1648 4/2/2114تارٌخ 21181111 :

برلم

برلم 3516
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 - 51فاٌز فانوس سلٌمان  ، 1649 4/2/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 3516

 - 52فاٌز فانوس سلٌمان  ، 1651 4/2/2114تارٌخ 21181111 :

برلم 3516

 - 53اسامة على ابو الفضل عوض هللا المٌد سارى حتى  ، 1661 16/1/2122تارٌخ 21181112 :
 - 54نادٌه السٌد هاشم مرسال  ، 1654 29/1/2111تارٌخ 21181112 :

برلم 12341

برلم 9761

 - 55نادٌه السٌد هاشم مرسال  29/1/2115المٌد سارى حتى  ، 1655 29/1/2121تارٌخ 21181112 :
 - 56حسن دمحم الجندى احمد سٌلمان الحداد  ، 1657 21/11/2116تارٌخ 21181112 :

برلم 6819

 - 57حسن دمحم الجندى احمد سٌلمان الحداد  ، 1658 21/11/2111تارٌخ 21181112 :

برلم 6819

برلم 9761

 - 58حسن دمحم الجندى احمد سٌلمان الحداد  21/11/2116المٌد سارى حتى  ، 1659 21/11/2121تارٌخ 21181112 :
برلم 6819
برلم 12513

 - 59عنتر عادل عطا هللا بولس  ، 1668 5/3/2112تارٌخ 21181113 :

 - 61عنتر عادل عطا هللا بولس  5/3/2117السجل سارى حتى  ، 1669 5/3/2122تارٌخ 21181113 :
 - 61سمٌر دمحم على حبٌشى  ، 1663 29/9/2117تارٌخ 21181113 :

برلم 7639

 - 62سمٌر دمحم على حبٌشى  ، 1664 29/9/2112تارٌخ 21181113 :

برلم 7639

 - 63سمٌر دمحم على حبٌشى  29/9/2117المٌد سارى حتى  ، 1665 29/9/2122تارٌخ 21181113 :

برلم 12513

برلم 7639

 - 64سند عبد هللا حسانٌن حسن  25/7/2116المٌد سارى حتى  ، 1675 25/7/2121تارٌخ 21181114 :
 - 65صفاء نوار سعٌد دمحم نوار  ، 1676 21/7/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 8295

 - 66صفاء نوار سعٌد دمحم نوار  ، 1677 21/7/2113تارٌخ 21181114 :

برلم 8295

 - 67صفاء نوار سعٌد دمحم نوار  21/7/2118المٌد سارى حتى  ، 1678 21/7/2123تارٌخ 21181114 :
 - 68ممدوح دمحم عبد العال دمحم  ، 1685 2/9/2115تارٌخ 21181114 :

برلم 11813

برلم 8295

برلم 12984

 - 69ممدوح دمحم عبد العال دمحم  ، 1683 22/5/2113تارٌخ 21181114 :

برلم 12984

 - 71ممدوح دمحم عبد العال دمحم  ، 1684 22/5/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 12984

 - 71الهادي عبد الحلٌم دروٌش ج 9/9/2118 -المٌد سارى حتى  ، 1687 9/9/2123تارٌخ 21181114 :
 - 72عبد الناصر السٌد دمحم ٌوسف االبٌض ج ، 1681 15/12/2113 -تارٌخ 21181114 :

برلم 2936

برلم 3318

 - 73عبد الناصر السٌد دمحم ٌوسف االبٌض ج 15/12/2118-المٌد سارى حتى  ، 1689 15/12/2123تارٌخ 21181115 :
برلم 3318
 - 74سامٌه السٌد صالح سٌد ج 19/12/2117 -المٌد سارى حتى  ، 1711 19/12/2122تارٌخ 21181115 :
12463

برلم

 - 75عبد الاله عبد الهادي عبد الاله ج  18/9/2117 -المٌد سارى حتى  ، 1713 18/9/2122تارٌخ 21181115 :
1541

برلم
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 - 76عبد الاله عبد الهادى عبد الاله محمود ج ، 1714 18/19/2113 -تارٌخ 21181115 :

برلم 1541

 - 77عبد الاله عبد الهادى عبد الاله محمود ج 18/19/2118 -المٌد سارى حتى  ، 1715 18/19/2123تارٌخ 21181115 :
برلم 1541
 - 78سامٌه محمود دمحم عثمان  17/11/2118المٌد سارى حتى  ، 1716 17/11/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 14235

 - 79احمد احمد محمود السٌد حجاج  8/5/2118المٌد سارى حتى  ، 1712 8/5/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 12971

 - 81احمد فاروق عبد الفتاح شعبان ج 12/16/2118 -المٌد سارى حتى  ، 1699 12/16/2123تارٌخ 21181118 :
13116
 - 81صالح جمال سعد نصر  14/12/2116المٌد سارى حتى  ، 1717 14/12/2121تارٌخ 21181118 :
 - 82صابر عبدالودود عبدربه  ، 1781 22/7/2111تارٌخ 21181118 :

برلم 12262

برلم 461

 - 83صابر عبدالودود عبدربه  22/7/2116المٌد سارى حتى  ، 1719 22/7/2121تارٌخ 21181118 :

برلم 461

 - 84بهاء الدٌن فوزى معروف حسن  21/3/2116المٌد سارى حتى  ، 1713 21/3/2121تارٌخ 21181119 :
13674
 - 85متً بخٌت ابراهٌم  12/5/2116المٌد سارى حتى  ، 1717 21/5/2121تارٌخ 21181121 :
 - 86عصام دمحم دمحم خلف  ، 1718 11/3/21187تارٌخ 21181121 :
 - 87عصام دمحم دمحم خلف  ، 1719 11/3/2113تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم

برلم 6419

برلم 7967
برلم 7967
برلم 7967

 - 88عصام دمحم دمحم خلف  11/3/2118المٌد سارى حتى  ، 1721 11/3/2123تارٌخ 21181121 :

 - 89سٌد مصباح ابراهٌم احمد  825/5/2118المٌد سارى حنتى  ، 1716 25/5/2123تارٌخ 21181121 :
12986
 - 91سامٌة عبد المعبود عبد العظٌم ج ، 1731 17/12/2116 -تارٌخ 21181122 :

برلم

برلم 11173

 - 91اٌمان عبدالحمٌد جابر عبدالعال المٌد سارى حتى  ، 1728 23/5/2121تارٌخ 21181122 :

برلم 13717

 - 92مجدى عبد الممصود عبد الحمٌد عبد الممصود ج 21/11/2116-المٌد سارى حتى  ، 1726 21/11/2121تارٌخ :
 21181122برلم 11235
 - 93مجدي عبد الممصود عبد الحمٌد عبد الممصود ج 2116/13/2116 -المٌد سارى حتى  ، 1725 19/13/2121تارٌخ :
 21181122برلم 11235
 - 94مشٌر حامد عبد الحمٌد حامد  ، 1731 29/8/2112تارٌخ 21181125 :

برلم 1149

 - 95مشٌر حامد عبد الحمٌد حامد  29/4/2117المٌد سارى حتى  ، 1732 29/4/2122تارٌخ 21181125 :

برلم 1149

 - 96السٌد سالم سٌد جاوٌش ج 11/16/2115-المٌد سارى حتى  ، 1744 11/16/2121تارٌخ 21181126 :

برلم 5432

 - 97السٌد دمحم دمحم على باشا  3/1/2114المٌد سالرى حتى  ، 1756 3/1/2119تارٌخ 21181126 :
 - 98منً سٌد عبد الحمٌد الحمصانً ج ، 1738 29/19/2113 -تارٌخ 21181126 :

برلم 3132

 - 99منً سٌد عبد الحمٌد الحمصانً ج ، 1739 29/19/2118 -تارٌخ 21181126 :

برلم 3132
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 - 111منً سٌد عبد الحمٌد الحمصانً ج ، 1741 29/19/2113 -تارٌخ 21181126 :

برلم 3132

 - 111منً سٌد عبد الحمٌد الحمصانً ج ، 1741 29/19/2118-تارٌخ 21181126 :

برلم 3132

 - 112مصطفً فرغلً السٌد عبد العال  ، 1745 2/7/2116تارٌخ 21181126 :

برلم 6551

 - 113مصطفً فرغلً السٌد عبد العال  ، 1746 2/7/2111تارٌخ 21181126 :

برلم 6551

 - 114مصطفً فرغلً السٌد عبد العال  2/7/2116المٌد سارى حتى  ، 1747 2/7/2121تارٌخ 21181126 :
6551
 - 115عادل دمحم السٌد الطنانى ج 23/12/2118 -المٌد سارى حتى  ، 1735 23/12/2123تارٌخ 21181126 :
8652

برلم

برلم

 - 116حشمت عبد هللا جاد الرب ج 19/11/2116 -المٌد سارى حتى  ، 1736 19/11/2121تارٌخ 21181126 :
11998
 - 117حشمت عبدهللا جاد الرب ج -المٌد سارى حتى  ، 1737 31/19/2122تارٌخ 21181126 :

برلم 11998

 - 118احمد حسن احمد حسن دمحم  9/2/2116المٌد سارى حتى  ، 1759 9/2/2121تارٌخ 21181127 :
 - 119عزه جمعه عبد المنعم الحفناوى  ، 1775 25/7/2111تارٌخ 21181129 :

برلم

برلم 13661

برلم 11378

 - 111عزه جمعه عبد المنعم الحفناوى ج 25/7/2115-المٌد سارى حتى  ، 1776 25/7/2121تارٌخ 21181129 :
11378
 - 111هانً دمحم لاسم حسن شعالن ج 54/6/2114 -المٌد سارى حتى  ، 1771 5/6/2119تارٌخ 21181129 :
9157
 - 112كمال دسولى احمد دمحم المٌد سارى حتى  ، 1535 11/11/2121تارٌخ 21181131 :

برلم

برلم

برلم 11663

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه أٌمن لبٌع المالبس الحرٌمى الجاهزة  ، 1581 5/8/2115تارٌخ 21181114 :

برلم 5641

 - 2شركه أٌمن لبٌع المالبس الحرٌمى الجاهزة  ، 1582 5/8/2111تارٌخ 21181114 :

برلم 5641

 - 3شركه أٌمن لبٌع المالبس الحرٌمى الجاهزة  ، 1583 5/8/2115تارٌخ 21181114 :

برلم 5641

 - 4تعدٌل اسم الشركه /حمٌده حامد ٌوسف وشرٌكته  21/1/2114المٌد سارى حتى  ، 1621 21/1/2119تارٌخ :
 21181116برلم 13181
 - 5حمٌده حامد وشرٌكه  21/1/2114المٌد سارى حتى  ، 1621 21/1/2119تارٌخ 21181116 :

برلم 13181

 - 6تعدٌل االسم التجارى للشركه الى /حمٌده حامد ٌوسف وشركاه  21/1/2114المٌد سارى حتى  ، 1621 21/1/2119تارٌخ :
 21181116برلم 13181
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 - 7تعدٌل االسم التجارى الى  /حمٌده حامد ٌوسف وشركاه  21/1/2114المٌد سارى حتى  ، 1621 21/1/2119تارٌخ :
 21181116برلم 13181
 - 8شركة كرٌمة حسٌن حسن وشركاها  28/3/2115المٌد سارى حتى  ، 1637 28/3/2121تارٌخ 21181118 :
13467
 - 9حمدى عفٌفى السٌد احمد وشركاه  ، 1671 5/4/2111تارٌخ 21181113 :

برلم

برلم 11112

 - 11حمدى عفٌفى السٌد احمد وشركاه  5/4/2115السجل سارى حتى  ، 1671 5/4/2121تارٌخ 21181113 :
11112
 - 11دمحم حافظ السٌد عوض هللا وشركاه ج ، 1672 29/9/2119 -تارٌخ 21181114 :

برلم

برلم 9416

 - 12دمحم حافظ السٌد عوض هللا وشركاه ج 29/19/2114 -المٌد سارى حتى  ، 1673 29/19/2119تارٌخ 21181114 :
برلم 9416
 - 13سعد حسٌن علً وشركاه ج ، 1691 22/18/2113 -تارٌخ 21181115 :

برلم 2868

 - 14تعدٌل اسم الشركة الى /صفٌه مرسً العبد وشرٌكتها ج ، 1691 22/18/2113 -تارٌخ 21181115 :
 - 15سعد حسٌن علً وشركاه ج ، 1692 22/18/2118 -تارٌخ 21181115 :

برلم 2868

 - 16تعدٌل اسم الشركة الى /صفٌه مرسً العبد وشرٌكتها ج ، 1692 22/18/2118 -تارٌخ 21181115 :
 - 17سعد حسٌن علً وشركاه ج ، 1693 22/18/2113 -تارٌخ 21181115 :

برلم 2868

برلم 2868

برلم 2868

 - 18تعدٌل اسم الشركة الى /صفٌه مرسً العبد وشرٌكتها ج ، 1693 22/18/2113 -تارٌخ 21181115 :

برلم 2868

 - 19سعد حسٌن علً وشركاه ج 22/18/2118-المٌد سارى حتى  ، 1694 22/18/2123تارٌخ 21181115 :
2868

برلم

 - 21تعدٌل اسم الشركة الى /صفٌه مرسً العبد وشرٌكتها ج 22/18/2118-المٌد سارى حتى  ، 1694 22/18/2123تارٌخ :
 21181115برلم 2868
 - 21عصام عبد الفتاح عبد الوهاب وشركاه  ، 1695 9/21114تارٌخ 21181115 :

برلم 11119

 - 22عصام عبد الفتاح عبد الوهاب وشركاه  9/4/2115المٌد سارى حتى  ، 1696 9/4/2121تارٌخ 21181115 :
11119
 - 23معتز بدوى ابراهٌم وشركاه المٌد سارى حتى  ، 1711 21/5/2123تارٌخ 21181119 :

برلم

برلم 8121

 - 24تعدٌل االسم التجاري للشركه الً معتز بدوى ابراهٌم وشرٌكه المٌد سارى حتى  ، 1711 21/5/2123تارٌخ :
 21181119برلم 8121
 - 25شركة الذهبى لألدوات الصحٌة (عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد سالم وشرٌكه) ج ، 1752 11/11/2114 -تارٌخ :
 21181126برلم 4653
 - 26شركة الذهبى لألدوات الصحٌة (عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد سالم وشرٌكه) ج ، 1753 11/11/2119 -تارٌخ :
 21181126برلم 4653
 - 27شركة الذهبى لألدوات الصحٌة (عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد سالم وشرٌكه) ج ، 1753 11/11/2114 -تارٌخ :
 21181126برلم 4653
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 - 28احمد ابو زٌد احمد  ، 1771 19/9/2113تارٌخ 21181129 :

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
برلم 2979

 - 29تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  ، 1771 19/9/2113تارٌخ 21181129 :
برلم 2979
 - 31احمد ابو زٌد احمد  ، 1771 19/9/2113تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 31تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  ، 1771 19/9/2113تارٌخ 21181129 :
برلم 2979
 - 32احمد ابو زٌد احمد  ، 1772 19/9/2118تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 33تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  ، 1772 19/9/2118تارٌخ 21181129 :
برلم 2979
 - 34احمد ابو زٌد احمد  ، 1772 19/9/2118تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 35تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  ، 1772 19/9/2118تارٌخ 21181129 :
برلم 2979
 - 36احمد ابو زٌد احمد  ، 1773 19/9/2113تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 37تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  ، 1773 19/9/2113تارٌخ 21181129 :
برلم 2979
 - 38احمد ابو زٌد احمد  ، 1773 19/9/2113تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 39تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  ، 1773 19/9/2113تارٌخ 21181129 :
برلم 2979
 - 41احمد ابو زٌد احمد  19/9/2118المٌد سارى حتى  ، 1774 19/9/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 41تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  19/9/2118المٌد سارى حتى 19/9/2123
 ، 1774تارٌخ  21181129 :برلم 2979
 - 42احمد ابو زٌد احمد  19/9/2118المٌد سارى حتى  ، 1774 19/9/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 2979

 - 43تعدٌل االسم التجاري للشركه الً خالد محمود احمد دمحم ابو زٌد وشرٌكته  19/9/2118المٌد سارى حتى 19/9/2123
 ، 1774تارٌخ  21181129 :برلم 2979
ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
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ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1حمدى سٌد بدوى وشركائه بموجب عمد رهن محل تجارى رسمى موثك برلم 117فى  1/11/2118توثٌك بنون الماهرة
لصالح بنن لطر األهلى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14834
 - 2البـركـة بموجب عمد رهن محل تجارى رسمى موثك برلم 117فى  1/11/2118توثٌك بنون الماهرة لصالح بنن لطر األهلى
 ،تارٌخ  21181118 :برلم 14834
ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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