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 برقم 21211415 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  احذيه بيع  ،  شركة   وشركاه المكاوى ابراهيم محمود محمد -  1

 قسم- الجزائر شارع 115:  بجهة ، احذيه بيع عن ، 55445
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 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   22225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضيرى محمد ابراهيم محمد   - 1

 التجارة ترك بسبب 2121/  4/  22 فى 4441 برقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   32332:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عفيفى محمد اللطيف عبد صبحى   - 2

 التجاره ترك بسبب 2121/ 4/  22 بتاريخ 4432 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   42342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نعيم عبدالسالم كمال بثينه   - 3

 التجاره لترك محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   54234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فاوى الضوى ادم نوبى   - 4
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 شطب/محو تم   21211431 تاريخ وفى ،   32432:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الضبع عبدالرحيم محمد السيد احمد   - 5
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 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211414 ، تاريخ وفي  21255 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالباسط يوسف عبده سعد -  1

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211413 ، تاريخ وفي  24112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح على محمد وسام -  2

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  24241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين على عبدالمطلب على نادر -  3

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 فرد تاجر  الراضى عبد المعطى عبد الراضى عبد اسالم-واالكسسوارات والعطور التجميل لمستحضرات الراضى عبد اسالم -  4

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211423 ، تاريخ وفي  42152 برقم قيده سبق ،،

  جنيه  411110111، ماله

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  4122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جالل دسوقى على صالح -  5

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  11543 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبي محمد عادل محمود -  3

  جنيه  15111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  51214 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  للتصدير البشرى)شرقاوى زكى بشرى مينا -  5

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  44555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم عبداهلل محمد مصطفى الهادى احمد -  2

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  22512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب عبدالحفيظ فخرى احمد -  2

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  45523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دراج مصطفى محمود محمد حسام -  11

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  54411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيتو سليمان جمال رانيا -  11

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  33151 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيوقى السيد زكى عصام -  12

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  31115 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش مصطفى محمد محمد هانى -  13

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  55223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القاضى الجوهرى محمود رفعت عمرو -  14

  جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  21211431 ، تاريخ وفي  13521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راشد ابراهيم محمود الدين عالء -  15

  جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211431 ، تاريخ وفي  31322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم احمد ايهاب شيرين -  13

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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 وصف,  العنوان تعديل تم 21211415 تاريخ وفي 55444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام احمد محروس عزه -  1

 قسم-العربيه الشركه شارع من االسالم نور شارع تقاطع مع الهدى شارع 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211413 تاريخ وفي 55445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى سالم حافظ محمد هانى -  2

 قسم-االبراهيميه- الفحام محمد محمد/ د 31 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211413 تاريخ وفي 55443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد محمد شفيقه -  3

 قسم- المستشارين شارع 25 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211421 تاريخ وفي 55451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعيد عالء -  4

 قسم- السيوف زينه شارع 2 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211421 تاريخ وفي 55442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم اسامه اسراء -  5

 قسم-قبلى عصافره 45 من 31 شارع من متفرع النور مسجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211421 تاريخ وفي 55442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القوى عبد محمد سعيد خالد -  3

 قسم-الدرايسه- مطروح طريق من متفرع يونس شارع 13 ك الهانوفيل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 55451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد يونس فراج الجليل عبد -  5

 قسم-المسجد بجوار المؤمنين امير شارع 12 عالم عزبه قبلى الهانوفيل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 55454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد شعبان اميره -  2

 قسم-الشافعى عزبه كامل مصطفى من متفرع قاسم احمد المهندس شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 55453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد على عثمان هانى -  2

 قسم-الصيد نادى-االبتدائيه المدرسه شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 43423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت جابر مازن حسين محمد -  11

 قسم-القفال ناصيه التلعفرى شارع 32/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 55452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد فاروق ليلى -  11

 قسم-شيزار كامب-االرضى الدور اسنا شارع 15 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الوصال جمال ايمن -  12

 قسم - خورشيد- الزوايده -( 3) نمره ش من متفرع 14 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الوصال جمال ايمن -  13

- ماله راس/  حلوانى - نشاطه/  المنتزه قسم- محل خورشيد الفاتح محمد مسجد بجوار 3 نمره الزوايده ،:   الـتأشير وصف
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,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 45355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالعزيز عبدالسميع احمد -  14

 قسم - الناصريه الرابعه خفاجه من متفرع السالم ش 1 رقم عقار 2 رقم شقه/ الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 55455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدوى السالم عبد حسنى مها -  15

 قسم-العنب غيط- 12,  15 رقم محل 2 بلوك 2 الخير بشاير ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 12512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الوصال جمال ايمن -  13

 - ماله راس/  حلويات مصنع-نشاطه/  المنتزه- وايدهالز(3)نمره ش من متفرع14/  بعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

12111 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 51214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرقاوى زكى بشرى مينا -  15

 ج 111111 جنيه الف مائه الى الرئيسي مال راس تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 22455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد محمود عويس -  12

 قسم-الصحراوى الطريق غرب 52 ك غرب الدواجن عمارات 5 رقم عقار/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 55452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاوى الضوى ادم محمد -  12

 قسم-االلبان 151 شارع الشرقى النجع القديمه الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 55452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد على محمد حبيبه -  21

 قسم-القبليه الحضره-المفيد شارع 33 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 55453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى اهلل عبد محمد محمد -  21

 قسم-الكبرى محسن عزبه النجار غازي فتحى شارع خلف العمومى 5 نمره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 55455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درباله ابراهيم على على محمد -  22

 قسم-كريم محمد السيد شارع 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 15342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى معوض زكى صابر -  23

 قسم -( 5) رقم االول بالدور شقه - الطلخاوى عبدالفتاح ش من متفرع ش/  الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 42132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن محمد اميمه -  24

 قسم-البيطاش S 53 رقم محل االرضى الدور ستار العجمى مول/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 53155    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، حسن بسيونى محمد احمد -  25

 قسم - مندره المهندس النبوى من هاوس مينا تقسيم قرنفله عمارة 3/  الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 42212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميدنصار سيداحمد الصافى هاله -  23

 قسم - الموظفين عزبه- المسجد بجوار الخطاب بن عمر مسجد ش/  الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ وفي 2223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحمن محمود حسن -  1

 بالعموله بيع/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 43325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالهادى كمال محمد -  2

 جوانات تصنيع/  نشاط اضافة تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 33151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوقى السيد زكى عصام -  3

 بناء ومواد واسمنت حديد تجاره/  نشاط اضافه تم:  التأشير

 تاريخ وفي 34512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العموميه للتوريدات العسال) العسال الجواد عبد العظيم عبد هانم -  4

 . انواعها بجميع استانلس الواح وتوريدات عموميه مقاوالت/  نشاط اضافه تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 44555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبداهلل محمد مصطفى الهادى احمد -  5

 الدولى والنقل شحنال/  نشاط اضافه تم:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 2413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفي احمد محمد احمد -  3

 بالتجزئه صحيه ادوات تجاره/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 51253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى ابراهيم عبدالحليم عزه -  5

 الجاتوهات بيع و البارده و الساخنه المشروبات تقديم و لتحضير عام محل/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 54513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حلمى سيد حلمى -  2

 العجين من يصنع ما وكافة حلوانى/  الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 51214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين احمد سيد -  2

 العجين من يصنع ما وكافة حلوانى/  الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم21211431 تاريخ وفي 53155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بسيونى محمد احمد -  11

 توك توك غيار قطع توريدات/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21211431 تاريخ وفي 51552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال عبد محمد جهاد -  11

 جافه وبقاله عطاره/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21211431 تاريخ وفي 22455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد محمود عويس -  12

 عامه بقاله/الى النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 55452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاوى الضوى ادم محمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211413 تاريخ وفي 55443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد محمد شفيقه -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 55455   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عدوى السالم عبد حسنى مها -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211421 تاريخ وفي 55451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعيد عالء -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 55451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد يونس فراج الجليل عبد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211421 تاريخ وفي 55442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم اسامه اسراء -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211415 تاريخ وفي 55444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام احمد محروس عزه -  5

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 55452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد على محمد حبيبه -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211421 تاريخ وفي 55442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القوى عبد محمد سعيد خالد -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211423 تاريخ وفي 55453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد على عثمان هانى -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 12512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الوصال جمال ايمن -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 55453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى اهلل عبد محمد محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 55455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درباله ابراهيم على على محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21211413 تاريخ وفي 55445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى سالم حافظ محمد هانى -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211423 تاريخ وفي 55454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد شعبان اميره -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21211423 تاريخ وفي 55452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد فاروق ليلى -  13

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مركز/  الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 2223 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211423:  تاريخ فى  ،  -  1

   بالعموله للبيع بالمكفوفين الرحمه

 للنقل المريم/  التجاريه السمه اضافة تم: الى 54411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211422:  تاريخ فى  ،  -  2

   اللوجيستيه و المالحيه الخدمات و

 الفتح/ التجاريه السمه اضافه تم: الى 33151 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211422:  تاريخ فى  ،  -  3

   العموميه للمقاوالت

 لالدوات سنتافى/  تجاريه سمه اضافه تم: الى 2413 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211422:  تاريخ فى  ،  -  4

   SANTAFY الصحيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الساجد/  التجاريه السمه اضافة تم: الى 22512 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21211422:  تاريخ فى  ،  -  5

   موتورز

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  وشركاه عبدالقادر محمد CERTIND MEDDLE EAST  االوسط الشرق اند سرت/الى للشركة التجارى االسم تعديل تم   - 1

   السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   3152:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية

 تم   21211422 تاريخ وفى ،   3152:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و عبدالجواد عبدالقادر محمد   - 2

   السجل شطب/محو

 قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها اهلل نصر ذكى خميس ايات CERT IND MEDDLE EAST  االوسط الشرق اند سيرت   - 3

   السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   3152:  برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 42311، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شعبان وعبدالسالم حمدى نورالدين شركة -  1

  جنيه  5111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 42311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شعبان وعبدالسالم حمدى نورالدين شركة -  1

 قسم - الصحابه مسجد بجوار الذهبى المربع الهانوفيل/  الى الرئيسى عنوان تصحيح تم ،:   تأشيرالـ وصف,  العنوان

 تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 42311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شعبان وعبدالسالم حمدى نورالدين شركة -  2

 البنك بجوار الذهبى المربع الرئيسى الهانوفيل شارع الهانوفيل العجمى/  الى الفرع عنوان تصحيح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 قسم- الهانوفيل - االهلى

 تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 42311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شعبان وعبدالسالم حمدى نورالدين شركة -  3

/  الدخيله قسم - االرضى الدور - الصحابه مسجد بجوار الذهبى المربع الهانوفيل/  بعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 للشركه ادارى مقر/  نشاطه

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15332   برقم    21211414:  تاريخ ، 3125    على عمر على حجاج -  1

 13322   برقم    21211415:  تاريخ ، 3122(    والتصدير لالستيراد السنوسى) السنوسى الرازق عبد الفتاح عبد اسامه -  2

 1552   برقم    21211413:  تاريخ ، 3134    القاسم ابو محمد محمد السيد -  3

 12253   برقم    21211413:  تاريخ ، 3135    محمود محمد النبى عبد السيد -  4

 12231   برقم    21211413:  ريختا ، 3132    السيد فرغلى زين بندر اشرف -  5

 12421   برقم    21211413:  تاريخ ، 3135    االشوطى محمود محمد ايمان -  3

 5255   برقم    21211413:  تاريخ ، 3132    محمد حسين الدين صفى سامح -  5

 5255   برقم    21211413:  تاريخ ، 3132    محمد حسين الدين صفى سامح -  2

 12522   برقم    21211413:  تاريخ ، 3131    حسن على محمد ايمن -  2

 13122   برقم    21211413:  تاريخ ، 3142    موسى اهلل وهب شوقى مينا -  11

 12445   برقم    21211421:  تاريخ ، 3151    كونه ابراهيم ابراهيم عادل عمرو -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 12152   برقم    21211421:  تاريخ ، 3142    غريب القادر عبد احمد محمد -  12

 5321   برقم    21211421:  تاريخ ، 3142(     للمقاوالت الطاهر)  محمد عوض الطاهر محمد -  13

 11531   برقم    21211421:  تاريخ ، 3143    الصفانى صبحي سعيد عمرو -  14

   برقم    21211421:  تاريخ ، 3145(    الجمركى للتخليص ابوخطوه السيد مكتب)ابوخطوه محمد السيد محمد السيد -  15

12252 

 12225   برقم    21211422:  تاريخ ، 3153    الطنطاوى محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد -  13

 11355   برقم    21211422:  تاريخ ، 3155    على كامل سعد احمد -  15

 12212   برقم    21211423:  تاريخ ، 3132    التواب عبد التواب عبد رزق كريم -  12

 12243   برقم    21211423:  تاريخ ، 3152(     الجمركى للتخليص الديب)  الديب ابراهيم محمد المنعم عبد محمد -  12

 11133   برقم    21211422:  تاريخ ، 3155  2123/2/31-ج  حسن الشربينى حسن حسن -  21

 2413   برقم    21211422:  تاريخ ، 3122    محمود مصطفي احمد محمد احمد -  21

 4122   برقم    21211422:  تاريخ ، 3153  2122/ 5/ 5 -ج  جالل دسوقى على صالح -  22

 12512   برقم    21211422:  تاريخ ، 3125    الدين شهاب الوصال جمال ايمن -  23

 21415   برقم    21211422:  تاريخ ، 332  2125/ 5/ 21 -ج  الفيومى محمد صبحى محمد زكريا محمد -  24

 13523   برقم    21211422:  تاريخ ، 3122    ابوعصر احمد محروس سامى -  25

 15521   برقم    21211422:  تاريخ ، 3125    بسخرون بشاى ظريف حليم -  23

 21452   برقم    21211422:  تاريخ ، 3112    سالم ربه عبد المجيد عبد ربه عبد -  25

    21211422:  تاريخ ، 3112    سالم ربه عبد المجيد عبد ربه عبد - للمقاوالت سالم/  الى التجارى االسم تعديل تم -  22

 21452   برقم

 21452   برقم    21211422:  تاريخ ، 3112    سالم عبدربه عبدالمجيد عبدربه/  الى التجارى االسم تعديل تم -  22

    21211422:  تاريخ ، 3112    للمقاوالت سالم - سالم ربه عبد المجيد عبد ربه عبد/  الى التجاري االسم تعديل تم -  31

 21452   برقم

 21452   برقم    21211422:  تاريخ ، 3112    للمقاوالت سالم/  التجارى االسم اضافة تم -  31

 14323   برقم    21211422:  اريخت ، 3113    فرج اهلل جاد فخرى فؤاد -  32

   برقم    21211431:  تاريخ ، 3112(     الصناعيه التوريدات و للتجارة زغلول)  زغلول الحفيظ عبد سعد كمال احمد -  33

5131 

 12214   برقم    21211431:  تاريخ ، 3115    على حسن القادر عبد احمد -  34

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 12223   برقم    21211414:  تاريخ ، 3125    للمقاوالت شريكتها و ابراهيم سالم جابر داليا شركة -  1

 12223   برقم    21211414:  تاريخ ، 3125    للمقاوالت شريكتها و ابراهيم سالم جابر داليا شركة -  2

 21135   برقم    21211413:  تاريخ ، 3133(     شركاه و محمدى محروس محمد)  الفنار شركة -  3

 12352   برقم    21211422:  تاريخ ، 3153    شركاه و الرحمن عبد محمد محمود شركة -  4

 21125   برقم    21211422:  تاريخ ، 3155    حسن شحاته خلف وشريكه حسين شحاته محمود بلدى مخبز -  5

 1335   برقم    21211423:  تاريخ ، 3135    وشريكه مرتضى محمد -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 


