جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب برج العرب شهر نوفمبر

* الفهرس
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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

 - 1سعداوي فضل جبرٌل جوٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7957عن مزرعة تربٌة
ماشٌة وتسمٌن وحالبة  ،بجهة  :العامرٌة  -مصرف الٌمن عزبة دمحم هندي بجوار مسجد الفتح  -لسم
 - 2ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  657عن مصنع
بالستٌن  ،بجهة  :برج العرب لطعة  14بلون  9جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة -
 - 3ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  657عن مصنع
بالستٌن  ،بجهة  :له محل رئٌسى اخر بالعنوان لطعة  16 ، 11بلون  15جنوب الثالثة ونشاطه انتاج علب بالستٌن لتعبئة المواد
الغذائٌة
 - 4حنان دمحم اسماعٌل مندور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181151برلم  7952عن مكتب رحالت ،
بجهة  :النهضه لرٌه الهاوٌس بجوار صٌدلٌه عالء دمحم-لسم
 - 5محمود رزق طه عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  7925عن مكتب رحالت
 ،بجهة  :العامرٌة  -النهضة  -المسٌري  2تبة عرابً بجوار المسجد الكبٌر  -لسم
 - 6علً سٌد حافظ دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7956عن احذٌة ومالبس  ،بجهة :
العامرٌة  -لرٌة الجزائر  -أمام مدرسة الجزائر  -لسم
 - 7السٌد عباس السٌد عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181121برلم  7919عن مكتب مماوالت
عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط مع الجهات الملزمة بالخصم واألضافة  ،بجهة  :العامرٌة  -النهضه  -طٌبة  2خلف سوق
االثنٌن بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك  -لسم
 - 8دمحم صالح توفٌك عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  7916عن مكتب رحالت ،
بجهة  :العامرٌة  -ن  21لبلً طرٌك مطروح بشارع مولف الماهرة  -لسم
 - 9شرٌف عبدالمنعم دمحم علً ممدم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 4555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7954عن بٌع
السٌرامٌن والبورسلٌن  ،بجهة  :العامرٌة  -نجع المطعان الطرٌك الرئٌسً بجوار مول حسام للتورٌدات  -لسم
 - 15دمحم السٌد سلٌم معوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181121برلم  7918عن عموم األستٌراد
والتصدٌر فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  :برج العرب الجدٌد  -الحً السكنً الثانً مجاورة 4 -
لطعة  14شمة بالدور االول علوي -
 - 11عبد المادر عبد الحمٌد السٌد السنهورى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  635عن
تصنٌع وتعبئة منظفات صناعٌة  ،بجهة  :لطعة  16/19بلون  - 9جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة برج العرب الجدٌدة -
 - 12عبد المادر عبد الحمٌد السٌد السنهورى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  635عن
تصنٌع وتعبئة منظفات صناعٌة  ،بجهة  :لطعة رلم  - 17 - 15 - 9بلون  - 15جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة  -برج العرب
الجدٌدة -
 - 13محمود احمد سعد فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  7914عن بمالة جافة  ،بجهة
 :العامرٌة  -النهضة  -لرٌة المسٌري  -بجوار مولف المسٌري مباشرة  -لسم

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

2

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 14عبدالرحمن ابراهٌم سالم عطٌة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181119برلم  7917عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :برج العرب الجدٌدة محل رلم  73سوق الخٌر نموذج ب امام لاصد كرٌم -
 - 15اسماعٌل عبدالموي مصطفً الزغبً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7958عن
عموم األستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  :المنشٌة المبلٌة لومسٌون عزبة مطوبس
ملن مصطفً احمد عبد الموي الزغبً بنشاط حظٌرة مواشً  -لٌد رلم  22445دسوق -
 - 16اسماعٌل عبدالموي مصطفً الزغبً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7958عن
عموم األستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  :العامرٌة  -النهضة  -الولاد الدور االرضً
 شمة  -لسم - 17دمحم ابراهٌم السٌد ٌوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  7924عن مكتب رحالت ،
بجهة  :العامرٌة  -لرٌة الجزائر بجوار نادي شباب المرٌة  -لسم
 - 18عبدالرحٌم عبد الرحمن عبدالرحٌم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181126برلم  7921عن
مخبز نصف ألى بلدى  ،بجهة  :برج العرب المدٌم نجع الجوٌره الغربٌنٌات  -لسم
 - 19شعبان خلٌفة عبدالوهاب سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181114برلم  7915عن ثالجة تبرٌد
مواد غذائٌة  ،بجهة  :العامرٌة تمسٌم مرٌوط  -بجوار مطحن النصر  -لسم
 - 25سالمه سعٌد عبدالفتاح علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181126برلم  7923عن كافٌترٌا ،
بجهة  :برج العرب  -ن  41بحري طرٌك اسكندرٌة مطروح لرٌة شاطًء الشروق -
 - 21حلمً عجٌب معوض خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181113برلم  7911عن تسوٌك
عماري  ،بجهة  :برج العرب الجدٌدة  -شمة  5عمارة  32االسكان الشعبً المجاورة التاسعة -
 - 22رواق فرج عبد الجواد ابو العٌنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  7953عن تربٌه
مواشى حالب  ،بجهة  :النهضه سند -3فنجرى  2, 1منطمه المهندسٌن عزبه الشٌن ب-لسم
 - 23جالل صالح عبداللطٌف دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7955عن أستشارات
هندسٌة ومماوالت  ،بجهة  :برج العرب الجدٌدة  8 -التصادي ب عمارة  12 -شمة - 5
 - 24احمد عٌسً احمد فرٌشح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181126برلم  7655عن كافٌتٌرٌا  ،بجهة :
برج العرب  -محل رلم  11سوق الهداٌا المجاورة االولً -
 - 25حازم عبدالعاطً رزق وافً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181155برلم  7959عن جزارة  ،بجهة
 :العامرٌة  -ش السوق المدٌم اخر ش مسجد الشرلاوي بجوار مزلمان السكة الحدٌد  -لسم
 - 26عبدالرحمن السٌد ابراهٌم خطاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  7922عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :برج العرب الجدٌدة  -عمار  8مجاورة  4عمارة  14شمة  - 8لسم
 - 27فرج احمد سعد فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  7913عن ممهً بلدي  ،بجهة :
العامرٌة  -النهضة  -لرٌة المسٌري  -بجوار مولف المسٌري مباشرة  -لسم
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1شركة اوالد رجب  -احمد رجب خنانً وشرٌكه شركة  ،بٌع وتجارة مستحضرات التجمٌل ومستلزمات الصٌدلٌات فٌما عدا
االدوٌة ومكوناتها ،رأس مالها ، 3555550555لٌدت فى  25181111برلم  ، 7915عن بٌع وتجارة مستحضرات التجمٌل
ومستلزمات الصٌدلٌات فٌما عدا االدوٌة ومكوناتها  ،بجهة  :برج العرب الجدٌدة  -محل رلم  22/23الدور االرضً  -مركز
الروضة التجاري لطعة  5المجاورة االولً  -الحً السكنً االول -
 - 2ورثة عٌسً دمحم عٌسً وشركاه شركة  ،مخبز بلدي نصف ألً ،رأس مالها ، 125550555لٌدت فى  25181125برلم
 ، 7925عن مخبز بلدي نصف ألً  ،بجهة  :العامرٌة طٌبة  2النهضة  -العامرٌة أول  -لسم
 - 3شعبان طاهر عطٌوة ٌونس وشرٌكه عاطف السٌد عبدهللا السٌد شركة  ،تجارة المبٌدات الزراعٌة والبذور والتماوي
واألسمدة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181114برلم  ، 7912عن تجارة المبٌدات الزراعٌة والبذور والتماوي
واألسمدة  ،بجهة  :العامرٌة  -بنجر السكر  -لرٌة ابو عٌانة بجوار محطة  - 4لسم
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1نادى عدلى وهٌب توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 3552 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بموجب أمر محو رلم 1537
 - 2دمحم سٌد محمود عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 278 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بموجب أمر محو رلم 1538
 - 3تم اضافة اسم تجارى  -:الدمحمٌة لتجارة مواد البناء  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 278 :وفى تارٌخ  25181156تم
محو/شطب السجل تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 1538
 - 4طارق عبد العاطً رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 1896 :وفى تارٌخ  25181158تم محو/شطب السجل
شطب بأمر محو لترن التجاره
 - 5عبد هللا صالح دمحم زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 3515 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بموجب أمر محو رلم 1541
 - 6دمحم عبدالمجٌد عبدالمجٌد حسٌن زاٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 7685 :وفى تارٌخ  25181121تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد بموجب امر محو رلم 1542
 - 7عٌسى دمحم عٌسى عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 4824 :وفى تارٌخ  25181125تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بموجب أمر محو رلم 1543
 - 8نادٌة عمارة السٌد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 6555 :وفى تارٌخ  25181127تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بموجب أمر محو رلم 1545
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 - 9عبد الهادى عبد المادر على عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 2234 :وفى تارٌخ  25181128تم
محو/شطب السجل الغاء الرئٌسى االخر
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حامد عبد الغنى عبد المولى الجمل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5692وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 2دمحم دمحم عبد السالم على الدٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5676وفً تارٌخ  25181154 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 3دمحم حسٌن عوض حمد عمران تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  4835وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  3555550555،جنٌه
 - 4مرزعه االحمدى -عثمان االحمدى دمحم دروٌش تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7846وفً تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 5عماد فرج رمضان بٌومً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7898وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 6عمرو دمحم مرسً دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  6194وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 7طه زكرٌا طه دمحم الخٌاط تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7899وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 8شعبان عبد الفضٌل مصطفى دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  3289وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 9راف هللا اسماعٌل صالح سلومة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  4994وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 15جارح دربال عمر جارح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  3954وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 11دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان الخربوطلً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5289وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 12تعدل الً  :مكتب الخربوطلً للرحالت  -دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان الخربوطلً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5289وفً
تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 13ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  657وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
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 - 14سعداوي فضل جبرٌل جوٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7957وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 15ولٌد شهاوى بدران الشهاوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5542وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  125550555،جنٌه
 - 16تعدل الً  :الشهاوي لسروجً السٌارات  -ولٌد شهاوى بدران الشهاوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5542وفً تارٌخ ،
 25181128تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  125550555،جنٌه
 - 17عبد الهادي عبد المادر علً عبدالمجٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 18خضرة محمود عالم دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7951وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حنان دمحم اسماعٌل مندور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،النهضه لرٌه الهاوٌس بجوار صٌدلٌه عالء دمحم-لسم

 7952وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 2رواق فرج عبد الجواد ابو العٌنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7953وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :النهضه سند -3فنجرى  2, 1منطمه المهندسٌن عزبه الشٌن ب-لسم
 - 3جالل صالح عبداللطٌف دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7955وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب الجدٌدة  8 -التصادي ب عمارة  12 -شمة - 5
 - 4سعداوي فضل جبرٌل جوٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7957وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -مصرف الٌمن عزبة دمحم هندي بجوار مسجد الفتح  -لسم
 - 5شرٌف عبدالمنعم دمحم علً ممدم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7954وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -نجع المطعان الطرٌك الرئٌسً بجوار مول حسام للتورٌدات  -لسم
 - 6علً سٌد حافظ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العامرٌة  -لرٌة الجزائر  -أمام مدرسة الجزائر  -لسم

 7956وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 7اسماعٌل عبدالموي مصطفً الزغبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7958وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :المنشٌة المبلٌة لومسٌون عزبة مطوبس ملن مصطفً احمد عبد الموي الزغبً بنشاط حظٌرة مواشً  -لٌد رلم
 22445دسوق -
 - 8اسماعٌل عبدالموي مصطفً الزغبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7958وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :العامرٌة  -النهضة  -الولاد الدور االرضً  -شمة  -لسم
 - 9حازم عبدالعاطً رزق وافً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7959وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -ش السوق المدٌم اخر ش مسجد الشرلاوي بجوار مزلمان السكة الحدٌد  -لسم
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 - 15خلف احمد دمحم عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  1247وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً أخر بالعنوان  :محل رلم  31سوق النور المجاورة االولً برج العرب الجدٌدة  -بمسطح  5338م - 2
ونشاطه كافٌترٌا -
 - 11حلمً عجٌب معوض خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7911وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب الجدٌدة  -شمة  5عمارة  32االسكان الشعبً المجاورة التاسعة -
 - 12دمحم صالح توفٌك عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7916وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -ن  21لبلً طرٌك مطروح بشارع مولف الماهرة  -لسم
 - 13محمود احمد سعد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7914وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،العامرٌة  -النهضة  -لرٌة المسٌري  -بجوار مولف المسٌري مباشرة  -لسم
 - 14شعبان خلٌفة عبدالوهاب سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العامرٌة تمسٌم مرٌوط  -بجوار مطحن النصر  -لسم

 7915وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 15فرج احمد سعد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7913وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
العامرٌة  -النهضة  -لرٌة المسٌري  -بجوار مولف المسٌري مباشرة  -لسم
 - 16الشافعى ناجى مراجع عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  3942وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ألغاء لٌد الرئٌسً األخر بالعنوان  :محل رلم  13سوق الصفا المجاورة الثالثة  -برج العرب -
 - 17عبدالرحمن ابراهٌم سالم عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7917وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب الجدٌدة محل رلم  73سوق الخٌر نموذج ب امام لاصد كرٌم -
 - 18سامح احمد موسى دمحم جوٌلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7785وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدل الً  :الوحدة رلم  4عمارة  12مدخل ج مساكن المنخفض برج العرب الجدٌدة -
 - 19دمحم السٌد سلٌم معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7918وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،برج العرب الجدٌد  -الحً السكنً الثانً مجاورة  4 -لطعة  14شمة بالدور االول علوي -
 - 25السٌد عباس السٌد عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7919وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -النهضه  -طٌبة  2خلف سوق االثنٌن بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك  -لسم
 - 21احمد عٌسً احمد فرٌشح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7655وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان محل رلم  11سوق الهداٌا المجاورة االولى الحى االول  -برج العرب ونشاطه كافٌترٌا
وراسماله خمسة االف جنٌها والسمة التجارٌة كلٌوباترا كافٌة -
 - 22ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  657وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب لطعة  14بلون  9جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة -
 - 23ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  657وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :له محل رئٌسى اخر بالعنوان لطعة  16 ، 11بلون  15جنوب الثالثة ونشاطه انتاج علب بالستٌن لتعبئة المواد الغذائٌة
 - 24سالمه سعٌد عبدالفتاح علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7923وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب  -ن  41بحري طرٌك اسكندرٌة مطروح لرٌة شاطًء الشروق -
 - 25ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  657وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى برج العرب الجدٌدة جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة  -بلون  15لطعة  - 11لسم
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 - 26ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  657وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان لطعة  14بلون  9جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة برج الجدٌدة ونشاطه مصنع بالستٌن
وراس ماله  555555خمسمائة الف جنٌها
 - 27احمد عٌسً احمد فرٌشح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7655وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب  -محل رلم  11سوق الهداٌا المجاورة االولً -
 - 28عبدالرحمن السٌد ابراهٌم خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7922وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :برج العرب الجدٌدة  -عمار  8مجاورة  4عمارة  14شمة  - 8لسم
 - 29عبدالرحٌم عبد الرحمن عبدالرحٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :برج العرب المدٌم نجع الجوٌره الغربٌنٌات  -لسم

 7921وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 35دمحم ابراهٌم السٌد ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7924وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -لرٌة الجزائر بجوار نادي شباب المرٌة  -لسم
 - 31محمود رزق طه عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7925وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العامرٌة  -النهضة  -المسٌري  2تبة عرابً بجوار المسجد الكبٌر  -لسم
 - 32عبد المادر عبد الحمٌد السٌد السنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  635وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :لطعة  16/19بلون  - 9جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة برج العرب الجدٌدة -
 - 33عبد المادر عبد الحمٌد السٌد السنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  635وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :لطعة رلم  - 17 - 15 - 9بلون  - 15جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة  -برج العرب الجدٌدة -
 - 34عبدالهادى عبدالمادر على عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :عامرٌة  3579 / 37ش الجمهورٌة  -عمارة التموٌن الدور االرضى محل رلم  - 4لسم
 - 35عبد الهادي عبد المادر علً عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :توضٌح عنوان المركز الرئٌسى الى محل رلم  3ش دمحم الكردى على عمارة التموٌن  -لسم
 - 36عبد الهادي عبد المادر علً عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الغاء عنوان الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان بلون أ مدخل  5عمار  23بجوار الشروق  -لسم
 - 37عبد الهادى عبد المادر على عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الغاء عنوان الرئٌسى االخر المودع برلم  79فى  - 2512/ 2/ 9لسم
 - 38عبد الهادي عبد المادر علً عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع محل رلم  3579 / 3724ش الجمهورٌة  -عمارة التموٌن  -لسم
 - 39عبد الهادي عبد المادر علً عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  3579 / 37ش الجمهورٌة شمة الدور االول علوى  -عمارة التموٌن  -لسم
 - 45عبد المادر عبد الحمٌد السٌد السنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  635وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً أخر بالعنوان  :لطعة  16/19بلون  - 9جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة برج العرب الجدٌدة -
ونشاطه  :سلفات ماغنسٌوم وتعبئة وتغلٌف -
 - 41عبدالهادى عبدالمادر على عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 3579/ 37 ، :ش الجمهورٌة  -عمارة التموٌن الدور االول علوى  -مكتب  -لسم
ــــــــــــــــــــــ

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

8

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم دمحم عبد السالم على الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5676وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر - 1 :حذف نشاط  :األستٌراد  -2اضافة نشاط  :مماوالت عامة
 - 2صالح مفتاح محارب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  1858وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
النشاط الً  :تجارة سٌارات حدٌثة
 - 3رٌفٌر رضا جندى كامل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4529وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدل الً  :تورٌد مستلزمات معامل االسنان
 - 4عمرو دمحم مرسً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6194وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدل
الً  :مماوالت عمومٌة
 - 5طه زكرٌا طه دمحم الخٌاط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7899وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
أضافة نشاط  :جملة ولطاعً
 - 6شعبان عبد الفضٌل مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  3289وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدل الً  :المماوالت العامة والتورٌدات فً مجال النشاط
 - 7محمود عطٌه عبدالنبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  1155وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدل الً  :لبٌع لوحات التحكم لزوم تشغٌل خطوط االنتاج بالمصانع
 - 8مٌالد عزٌز سلٌمان خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2784وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط  /مخبز نصف الى مطور
 - 9عمرو جمعة أبو الفتوح علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5556وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة
 - 15عبد الهادي عبد المادر علً عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :تعدٌل نشاط المركز الرئٌسى الى  /تجارة وتوزٌع اجهزة واكسسوارات المحمول جمله ولطاعى
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عبدالرحٌم عبد الرحمن عبدالرحٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7921وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 2حازم عبدالعاطً رزق وافً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7959وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 3عبدالهادى عبدالمادر على عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 4حنان دمحم اسماعٌل مندور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7952وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 5علً سٌد حافظ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7956وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 6فرج احمد سعد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7913وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 7سالمه سعٌد عبدالفتاح علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7923وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 8عبدالهادى عبدالمادر على عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2234وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 9شرٌف عبدالمنعم دمحم علً ممدم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7954وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 15عبدالرحمن ابراهٌم سالم عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7917وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 11احمد عٌسً احمد فرٌشح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7655وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 12دمحم صالح توفٌك عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7916وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 13ابراهٌم السٌد مصطفى المنٌاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  657وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 14رواق فرج عبد الجواد ابو العٌنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7953وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 15دمحم السٌد سلٌم معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7918وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 16السٌد عباس السٌد عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7919وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 17شعبان خلٌفة عبدالوهاب سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7915وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 18عبدالرحمن السٌد ابراهٌم خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7922وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 19دمحم ابراهٌم السٌد ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7924وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 25عبد المادر عبد الحمٌد السٌد السنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  635وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 21سعداوي فضل جبرٌل جوٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7957وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 22اسماعٌل عبدالموي مصطفً الزغبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7958وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 23جالل صالح عبداللطٌف دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7955وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 24محمود احمد سعد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7914وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 25حلمً عجٌب معوض خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7911وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 26محمود رزق طه عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7925وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ 25181151 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  2822الى :تعدٌل االسم التجارى الً  :اٌجوس
للدهانات -اسالم عبد السالم محمود عبد السالم
 ، - 2فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  6194الى :اضافة السمة التجارٌة  :الدولٌة للمماوالت
العمومٌة
 ، - 3فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  7898الى :أضافة السمة التجارٌة  :مؤسسة العماد
لتجارة السجاد والمراتب
 ، - 4فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  1858الى :أضافة السمة التجارٌة  :النصر السٌارات
الحدٌثة
 ، - 5فى تارٌخ 25181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  3289الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  :مكة للمماوالت
العامة والتورٌدات
 ، - 6فى تارٌخ 25181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  1155الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  :جده لبٌع
لوحات التحكم لزوم تشغٌل خطوط االنتاج بالمصانع
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 ، - 7فى تارٌخ 25181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  5556الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /المجد لتعبئة
وتغلٌف المواد الغذائٌة
 ، - 8فى تارٌخ 25181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  5542الى :تعدل الً  :الشهاوي لسروجً السٌارات -
ولٌد شهاوى بدران الشهاوى
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مشرف فكري وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 2162 :وفى تارٌخ  25181126تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركة وحل محلها لٌد فردى
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/شركه برج العرب للمماوالت العمومٌه/عوض ادرٌس عوض مفتاح وشرٌكه /شعبان ادرٌس عوض
مفتاح شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  7666،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس
المال لٌصبح رأس مالها  2555550555،جنٌه
 - 2برج العرب للمماوالت واألنشاء  -أشرف علً ابو النجا وشرٌكه  Sun Shineشركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  7666،وفً
تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2555550555،جنٌه
 - 3تعدل الً  :شركة الشمس المشرلة للمماوالت العمومٌة عوض ادرٌس عوض مفتاح وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 7666،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 2555550555،
جنٌه
 - 4شركة اسماعٌل عبد العزٌز دمحم اسماعٌل سالم  -سالم جروب لألستشارات الهندسٌة والمشروعات السٌاحٌة توصٌة بسٌطة ،
سبك لٌدها برلم  5555،وفً تارٌخ  25181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 1555550555،جنٌه
 - 5عادل عبد الباسط حامد وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  374،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 6تعدل الً :عادل عبد الباسط وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  374،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 7تعدل الً  :عـادل عبد البـاسـط حـامـد وشـرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  374،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عبد هللا عبد الرازق أحمد عجوة وشرٌكه  -شركة أبو عجوة لتجارة الحدٌد والصاج  ،شركة تضامن تعدل الً  :تجارة الحدٌد
والصاج وتشكٌل المعادن  ،سبك لٌدها برلم  5329وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 2تعدل الً  :عبد هللا عبد الرازق أحمد عجوة وشرٌكته  ،شركة تضامن تعدل الً  :تجارة الحدٌد والصاج وتشكٌل المعادن ،
سبك لٌدها برلم  5329وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 3تعدٌل االسم التجاري الً  :عبد هللا عبد الرازق أحمد عجوة وشرٌكته  " -شركة أبو عجوة لتجارة الحدٌد والصاج "  ،شركة
تضامن تعدل الً  :تجارة الحدٌد والصاج وتشكٌل المعادن  ،سبك لٌدها برلم  5329وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
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 - 4شركة اسماعٌل عبد العزٌز دمحم اسماعٌل سالم  -سالم جروب لألستشارات الهندسٌة والمشروعات السٌاحٌة  ،توصٌة بسٌطة
تعدل الً  :استشارات فنٌه وهندسٌة وبٌئٌه وعموم المماوالت واألستثمار العماري وأدارة وتشغٌل المنشأت السٌاحٌة والرٌاضٌة
والتورٌدات الصناعٌة واألالت والمعدات ومستلزمات األنتاج والتورٌدات الهندسٌة وتورٌد المستلزمات واالجهزة الطبٌة وتورٌد
مواد البناء ولٌموزٌن واٌجار سٌارات لحساب الغٌر وتجمٌع المخلفات الطبٌة واعدامها باالماكن المخصصة لذلن  ،سبك لٌدها برلم
 5555وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  25181155 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  7666الى :تعدل الً  :شركة الشمس
المشرلة للمماوالت العمومٌة عوض ادرٌس عوض مفتاح وشرٌكه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مجدي دمحم دمحم هالل شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181126 :

برلم 158

 - 2انتصار رجب ابراهٌم دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181126 :
 - 3مجدي دمحم دمحم هالل شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكة من الشركة  ،تارٌخ 25181126 :

برلم 158

برلم 158

 - 4انتصار رجب ابراهٌم دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكة من الشركة  ،تارٌخ 25181126 :
158

برلم

ــــــــــــــــــــــ
العمود
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

برلم 3357

 - 1متولى المرسى المتولى تجدٌد ثانً  ، 1542تارٌخ 25181156 :

 - 2عباس فكري احمد عبدالرحٌم تجدٌد ثانً  ، 1543تارٌخ 25181156 :
 - 3دمحم سٌد محمود عبد العال تجدٌد ثالث  ، 1538تارٌخ 25181156 :

برلم 2459
برلم 278

 - 4تم اضافة اسم تجارى  -:الدمحمٌة لتجارة مواد البناء تجدٌد ثالث  ، 1538تارٌخ 25181156 :
ٌ - 5اسر صالح عبد الحمٌد مفتاح تجدٌد أول  ، 1539تارٌخ 25181156 :

برلم 4275

 - 6دمحم حسٌن عوض حمد عمران تجدٌد أول  ، 1545تارٌخ 25181156 :

برلم 4835

 - 7خلف احمد دمحم عبدالرحٌم تجدٌد ثالث  ، 1546تارٌخ 25181157 :

برلم 278

برلم 1247
برلم 5181

 - 8عبد المنعم علً منبً دمحم تجدٌد اول  ، 1555تارٌخ 25181158 :

برلم 3217

 - 9هشام احمد حسن الهجرسى تجدٌد ثانً  ، 1554تارٌخ 25181111 :

 - 15موسً مستور توفٌك موسً  -مكتب التوفٌك للمماوالت العمومٌة واألنشاءات تجدٌد أول  ، 1551تارٌخ 25181111 :
برلم 4726
برلم 4529

 - 11رٌفٌر رضا جندى كامل تجدٌد أول  ، 1557تارٌخ 25181112 :

 - 12رومانى سلطان شحاتة جوارحى تجدٌد ثانً  ، 1559تارٌخ 25181112 :

برلم 3215

 - 13صالح مفتاح محارب تجدٌد أول  ، 1562تارٌخ 25181112 :

برلم 1858

 - 14صالح مفتاح محارب تجدٌد ثانً  ، 1563تارٌخ 25181112 :

برلم 1858

 - 15منصور عبد السالم دمحم جبر تجدٌد ثانً  ، 1564تارٌخ 25181113 :

برلم 3196

 - 16رامً بخٌت عٌسً سعٌد تجدٌد أول  ، 1579تارٌخ 25181114 :

برلم 5214

 - 17جارح دربال عمر جارح تجدٌد أول  ، 1572تارٌخ 25181114 :

برلم 3954
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 - 18راف هللا اسماعٌل صالح سلومة تجدٌد أول  ، 1574تارٌخ 25181114 :
 - 19السٌد حامد حامد احمد تجدٌد أول  ، 1582تارٌخ 25181115 :

برلم 4994

برلم 4959
برلم 5196

 - 25جمعة عبد الحً أحمد دمحم تجدٌد أول  ، 1577تارٌخ 25181115 :

 - 21عبدالرازق مصباح معفن جوٌدة تجدٌد أول  ، 1585تارٌخ 25181118 :
 - 22عبد هللا صالح دمحم زٌدان تجدٌد أول  ، 1586تارٌخ 25181118 :
 - 23ناصر سٌد سلطان ادم تجدٌد ثانى  ، 1591تارٌخ 25181119 :

برلم 4731

برلم 3515
برلم 2941

 - 24تعدٌل االسم التجارى ال  :ناصر سٌد سلطان ادم  -سلطان الصعٌدي تجدٌد ثانى  ، 1591تارٌخ 25181119 :
2941
 - 25مٌالد عزٌز سلٌمان خلٌل تجدٌد ثانى  ، 1589تارٌخ 25181119 :

برلم 2784

 - 26حسن احمد حسن عبداللطٌف تجدٌد ثالث  ، 1588تارٌخ 25181119 :
 - 27محمود أحمد دمحم سلٌمان تجدٌد أول  ، 1596تارٌخ 25181121 :

برلم

برلم 745

برلم 5126

 - 28الدٌب للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  -نعٌم علً ٌوسف دمحم الدٌب تجدٌد أول  ، 1599تارٌخ 25181125 :
5159
 - 29احمد عبد الرحمن العشرى تجدٌد رابع  ، 1155تارٌخ 25181125 :

برلم

برلم 519

 - 35تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  -:مؤسسة العشرى لالستٌراد والتجارة ( احمد عبد الرحمن العشرى ) تجدٌد رابع ، 1155
تارٌخ  25181125 :برلم 519
 - 31اضافة لالسم التجارى  -:مؤسسة العشرى لالستٌراد والتجارة تجدٌد رابع  ، 1155تارٌخ 25181125 :
 - 32رمضان محمود عمر علٌان تجدٌد ثالث  ، 1116تارٌخ 25181127 :
 - 33حسن السٌد حسن فٌاض تجدٌد أول  ، 1119تارٌخ 25181127 :

برلم 519

برلم 1496

برلم 3986

 - 34دمحم عبدالغنى عبدالال عبدالاله تجدٌد أول  ، 1121تارٌخ 25181128 :

برلم 4158

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة الطارق لألدوات الكهربائٌة  -طارق دمحم دمحم حمٌدو وشركاه تجدٌد أول  ، 1528تارٌخ 25181154 :
4898
 - 2جمعة دمحم دمحم دسولً وشرٌكه تجدٌد أول  ، 1536تارٌخ 25181155 :

برلم

برلم 5231

 - 3طارق عبد هللا سلٌمان شلش وشرٌكه تجدٌد ثانً  ، 1544تارٌخ 25181156 :

برلم 3273
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 - 4تعدل االسم التجارى للشركة لٌصبح  -:شركة ابو الدهب حسن عبد هللا بخٌت وشرٌكه ٌاسر دمحم محمود تجدٌد أول ، 1583
تارٌخ  25181118 :برلم 4522
ٌ - 5اسر دمحم محمود ابراهٌم حمٌدة وشرٌكته تجدٌد أول  ، 1583تارٌخ 25181118 :

برلم 4522

 - 6تعدل االسم التجارى للشركة لٌصبح  -:شركة ابو الدهب حسن عبد هللا بخٌت وشرٌكه ٌاسر دمحم محمود تجدٌد أول ، 1583
تارٌخ  25181118 :برلم 4522
ٌ - 7اسر دمحم محمود ابراهٌم حمٌدة وشرٌكته تجدٌد أول  ، 1583تارٌخ 25181118 :

برلم 4522

 - 8شركة الصمر لتجارة مستلزمات االنتاج الزراعى  -احمد على و شركاه تجدٌد اول  ، 1151تارٌخ 25181126 :
158

برلم

 - 9شركة الصمر لتجارة مستلزمات االنتاج الزراعى  -احمد على و شركاه تجدٌد ثانى  ، 1152تارٌخ 25181126 :
158

برلم

 - 15شركة الصمر لتجارة مستلزمات االنتاج الزراعى  -احمد على و شركاه تجدٌد ثالث  ، 1153تارٌخ 25181126 :
158

برلم

 - 11شركة الصمر لتجارة مستلزمات االنتاج الزراعى  -احمد على و شركاه تجدٌد رابع  ، 1154تارٌخ 25181126 :
158

برلم

 - 12مشرف فكري وشرٌكه تجدٌد ثانً  ، 1156تارٌخ 25181126 :

برلم 2162

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
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