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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن اداره مطاعم  27673برقم  26266262، قيد فى  066660666هبه رمضان بكرى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

، بجهة  2626/1/36بتاريخ  1624وكافتريات فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقم 

ش فتحى بيومى من ش مكه الفالحه 2:   

عن بيع  27113برقم  26266213، قيد فى  26660666سعاد على عبد المعبود عبد المقصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ادوات كهربائيه ومفروشات ، بجهة : ح محمد عباده ش عبد المعبود حسنين

عن تعبئه مواد  71422برقم  26266223، قيد فى  166660666رشا جمال محمود سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ش عزب من ش على ندا بركه الحاج 2غذائيه ، بجهة :   

عن توزيع  27620برقم  26266262، قيد فى  1666660666محمود جمال حامد محمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 0ش  7شقه  1مدخل  1دى الجديد بلوك االحذيه ولوازمها بكافه انواعها والمنتجات الجلديه بكافه انواعها ، بجهة : مساكن الوا

 اكتوبر

عن شحن وتفريغ  27122برقم  26266227، قيد فى  166660666محمد احمد خيرى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

ش عبد الجليل مصطفى مكتب بالدور االول 1بضائع ، بجهة :   

عن تجاره المواد  27122برقم  26266222، قيد فى  6066616666مينا فاروق زكى بباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

3المجاوره  3الحى  46عماره  12الغذائيه ، بجهة : محل رقم   

عن خدمات  27671برقم  26266262، قيد فى  466660666اشرف فاروق توفيق رومانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

مه بالموافقه ينيه والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزطباعه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الد

ش الفتح االسالمى السد العالى 10، بجهة :  2626لسنه  14برقم  2626/4/22بتاريخ  3724االمنيه رقم صادر   

ن مكتبة وادوات ع 27622برقم  26266262، قيد فى  16660666محمد عبد الظاهر محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

احف موافقه مكتبيه وتصوير مستندات وكتب مدرسيه وخارجيه وطباعه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمص

من ش  114ش  12بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : مكتبه بالعقار  2217صادر رقم  2626لسنه  21امنيه رقم 

 االربعين

عن بيع  27112برقم  26266210، قيد فى  166660666سعيد عبد الحميد محمد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بشارع مول الجامعه الحى السابع مدينه الشرقو بالدور االول B36 مستلزمات حمامات السباحه ، بجهة : محل رقم

عن مكتب تاجير  27120برقم  26266220، قيد فى  1666660666،  محمد محمد رجب ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  10

ش محمد حماد من المركز االجتماعى 7سيارات ، بجهة :   

عن بقاله تموينيه ،  20366برقم  26266213، قيد فى  266660666بوال زاخر سنيد جاد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

اح يم من مسجد الرحمه عزبه النخل ونوع التجاره التوريدات العموميه وتاريخ االفتتش الشيخ عاطف ابراه 43بجهة : المرج 

العبور 20366وقيد برقم  2612/16/23  

عن بقاله تموينيه ،  20366برقم  26266213، قيد فى  266660666بوال زاخر سنيد جاد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

عاطى محمد الفريد ع النخلش عبد ال 22بجهة : محل بالعقار   

عن بيع  27121برقم  26266222، قيد فى  266660666عمر شوقى عبد الحميد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

ش التسعين الشمالى التجمع االول محل 322بالعقار  f 13 مستلزمات االضاءه الحديثه وتوريدات كهربائيه ، بجهة : ميجا مول  
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عن  27672برقم  26266262، قيد فى  1666660666ابو سيف عبد السميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سامى فايد -  14

ش جعفر من سيد حماده خلف  2توريدات اجهزه علميه ومعمليه وطبيه ومستلزمات وكيماويات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

 السنترال

عن المقاوالت  27132برقم  26266212، قيد فى  266660666اله ،  محمد عفيفى عبد المعطى سيد  ، تاجر فرد ، رأس م -  15

النهضه 14ش  1م  13بلوك  066العامه والتوريدات العموميه  فى حدود المصرح به ، بجهة : مساكن الجيزه   

صنيع عن ت 24627برقم  26266210، قيد فى  166660666صفاء حمدى يوسف عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

م صناعات صغيره شمال القطاميه 023وانتاج ادوات مكتبيه ومدرسيه من البالستيك والورق ، بجهة :   

عن تصنيع  24627برقم  26266210، قيد فى  166660666صفاء حمدى يوسف عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

التجمع االول نوع التجاره بيع حلوى من عجين  17عمارة  0: محل وانتاج ادوات مكتبيه ومدرسيه من البالستيك والورق ، بجهة 

العبور 24627وقيد برقم  2612/11/12وتاريخ االفتتاح   

عن تجاره قطع  27142برقم  26266223، قيد فى  1666660666محمد سعد محمد عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

نجيب امام مدرسه اللواء االسالمى الخاصهغيار وكماليات السيارات ، بجهة : ش محمد   

عن بيع  27126برقم  26266222، قيد فى  266660666احمد شوقى عبد الحميد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

ش التسعين الشمالى التجمع االول 322ميجامول بالعقار  f16 مستلزمات االضاءه الحديثه وتوريدات عموميه ، بجهة : محل  

عن تجاره االدوات  27674برقم  26266262، قيد فى  266660666احمد محمد عبيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

ش كمال يونس 3الكهربائيه والتوريدات العموميه  فى حدود المصرح به ، بجهة :   

عن  27114برقم  26266213فى ، قيد  1666660666كريم محمد نجيب ابراهيم هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

الالزمه  دعايه واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص

ش بركات من ش التروللى تقسيم الكرداسى 2، بجهة :  2626/0/17فى 4343موافقه امنيه رقم   

عن بيع  27162برقم  26266212، قيد فى  266660666اجر فرد ، رأس ماله ،  وليد محمد عبد الرحمن حمدونه  ، ت -  22

2مدخل  264ب  3وتجارة السيارات وقطع غيارها ، بجهة : اطلس   

عن توريد  27130برقم  26266212، قيد فى  266660666محمد عيدالسيد محمود قنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

ش ابراهيم الدسوقى 12بجهة :  وتوزيع االدويه البيطريه ،  

عن توريد طيور  27104برقم  26266227، قيد فى  2666660666وليد حسان محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

12مجمده ، بجهة : مساكن الصعيد أ بلوك   

عن تشغيل  27676برقم  26426266، قيد فى  266660666اسالم محمد حسنين عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

ش العشرين خلف حديقه بدر 122ش  2اثاث وابواب وشبابيك ، بجهة : عقار   

عن نقل  27626برقم  26266260، قيد فى  366660666احمد عبد العال محمد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

نور لالخشاب من ش التروللى غرفه من شقهش ال 26المواد البتروليه فيماعدا السوالر والبنزين ، بجهة :   

عن بيع مالبس  27117برقم  26266210، قيد فى  26660666محمد سعيد عبد الحميد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

المجاوره االولى الحى االول 22جاهزه حريمى ، بجهة : بدر عماره   

عن صيانه وتوريد  27624برقم  26266262، قيد فى  266660666له ،  عادل فتحى فهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  28

النهضه ثانى 3شقه  1مدخل  4بلوك  1626قطع غيار التكاتك ، بجهة : اسبيكو   

عن  22163برقم  26266220، قيد فى  26660666هيكل لتجارة االثاث واعمال الديكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

واعمال الديكور ، بجهة : امتداد المدينه المنوره ش التروللى ورشه لتجاره االثاث  
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عن  22163برقم  26266220، قيد فى  26660666هيكل لتجارة االثاث واعمال الديكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

ريداثاث واعمال الديكور ش حكيم بركه الحاج المرج ونوع التجاره مكتب تو 20ورشه لتجاره االثاث واعمال الديكور ، بجهة : 

العبور 22163وقيد برقم  2612/2/12وتاريخ االفتتاح   

عن  27112برقم  26266213، قيد فى  26660666نرمين على عبد المعبود عبد المقصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بقاله ، بجهة : ح محمد عباده ش عبد المعبود حسنين عبد الله رفاعى

عن بيع فوارغ ، بجهة :  27163برقم  26266212، قيد فى  266660666د للفوارغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابو المج -  32

فوارغ سوق العبور 2عنبر  313محل رقم   

عن توريد ستائر  27143برقم  26266223، قيد فى  166660666طارق على عبد العال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ش ابو بكر الصديق الحرفيين شقه بالدور االول 22ة : ومفروشات ، بجه  

عن مكتب توزيع  27141برقم  26266212، قيد فى  366660666محمود يحى ابراهيم عزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

مساكن عثمان 02مالبس جاهزه ، بجهة : العقار رقم   

عن توريدات  27144برقم  26266223، قيد فى  266660666س ماله ،  مؤسسه الهدى للتوريدات العامه  ، تاجر فرد ، رأ -  35

الدور االرضى 2شقه  2ش مساكن الدلتا  70عامه فى حدود المصرح به ، بجهة : بلوك   

عن توريدات عموميه  27160برقم  26266212، قيد فى  166660666امجد مجدى سند هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ش عماد الدين ارض الجرعان 10رح به ، بجهة : فى حدود المص  

عن توزيع  27123برقم  26266220، قيد فى  26660666احمد السيد محمد احمد الغرابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

0شقه  1مدخل  0وتوريد المالبس الجاهزه ، بجهة : القاهره اولى بلوك   

 27120برقم  26266217، قيد فى  266660666مصطفى السيد محمد نصر الدين المندراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

حى الزهور بورسعيد 142وحده عماره  2666مساكن  2عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : حجره بالشقه رقم   

 27120برقم  26266217، قيد فى  266660666تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى السيد محمد نصر الدين المندراوى  ،  -  39

الحرفيين السالم نزله الريحانى 2بلوك  12عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : محل   

عن تسويق عقارى  27100برقم  26266227، قيد فى  166660666ايه عماد على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

التجمع الثالث 0محليه  2شقه  20ت عامه ، بجهة : ومقاوال  

عن بيع قطع غيار  27161برقم  26266211، قيد فى  266660666عماد سمير غالى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

2جمعيه الوادى الحرفين بلوك  7سيارات مستعملة ، بجهة : محل بالعقار رقم   

عن توريدات  27121برقم  26266217، قيد فى  226660666تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد جمعه رمضان بركات  ،  -  42

من ش االمل متفرع من ش  21عقار  1عامه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد دعايه واعالن ، بجهة : محل رقم 

 التروللى

عن توريدات  27147برقم  26266224، قيد فى  666.166666فادى سمير شحاته الياس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

علوى 1بالدور  14مدينه الرحاب غرفه من شقه  2مرحله  22مج  2ن  12عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : عماره   

ره عن تجا 27142برقم  26266222، قيد فى  166660666الياس عبد الله الياس عبد المالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

ش سليم الزقله عزبه النخل الغربيه محل بالدور االرضى يسار المدخل 32/  30الكتب واالدوات الكتابيه دون الطباعه ، بجهة :   

عن مغسله  27620برقم  26266216، قيد فى  266660666احمد محمد سعد الدين حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

جارى قطعأ محل سوق الت 42سيارات ، بجهة :   t  مدينه المستقبل 
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عن بيع  27132برقم  26266212، قيد فى  1666660666جمال عبدالموجود كامل عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

مشروع مدينتى 11منطقه العماره بى  3خضار وفاكهه ، بجهة : محل رقم   

عن  27162برقم  26266212، قيد فى  266660666،  محمد عبد السالم سيد عبد الرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  47

مدينه السالم 12ش  2م  02بلوك  2توريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : اسكندريه   

عن بيع  27132برقم  26266212، قيد فى  1666660666جمال عبدالموجود كامل عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

ه محل رئيسى اخر ش بستان النيل ملك عدوى عبد الموجود كامل عطيه مركز ابنوب ونوع التجار خضار وفاكهه ، بجهة : له

تابع 72221وقيدبرقم  2612/4/1مقاوالت واعمال متكامله وتاريخ االفتتاح   

 عن بيع 27132برقم  26266212، قيد فى  1666660666جمال عبدالموجود كامل عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

ى  وتاريخ خضار وفاكهه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحيه ش بستان النيل بملك مصطفى حسن محمد عن نشاط مخبز نصف ال

اسيوط 72221وقيد برقم  2663/2/21االفتتاح   

د عن توريد موا 27102برقم  26266227، قيد فى  26660666خالد نجاح محمد احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

ش محب جالل كفر ابو صير 34غذائيه ومجمدات ، بجهة :   

عن تجارة  27670برقم  26266262، قيد فى  1666660666هريدى السيد محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

هضهالن 1266اطلس  2مدخل  2بلوك  13وتوريد االسماك والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : محل رقم   

عن قهوه ،  27623برقم  26266216، قيد فى  166660666محمد احمد محمد احمد الجبرونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

4ش  3م  3بلوك  1626بجهة : النهضه مساكن اسبيكو   

عن تعبئه  73271برقم  26266231، قيد فى  266660666احمد محمد عبد الرحيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 وتغليف وتصنيع عصائر ومواد غذائيه ، بجهة : ش هارون ارض الدواجن كفر الباشا

عن توريد  27621برقم  26266260، قيد فى  266660666عمرو سيد عبدالفتاح عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

ش الشيخ عبيد عزبه النخل الشرقيه 24مفروشات ، بجهة :   

عن كافيه ، بجهة :  27627برقم  26266262، قيد فى  26660666جمعه ثابت خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجب  -  55

بالدور االرضى تجارى بمول مشروع بدر المصريه 4و  3المجاوره الخامسه الحى الثالث محل رقم  12بدر قطعه رقم   

عن تنظيم وتجهيز  27101برقم  26266227، قيد فى  0666166666مينا سمعان ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

وافقه معارض ومؤتمرات وتوريدات عامه ) فيما عدا االمن والحراسه والعماله واالنترنت ( بعد الحصول على التراخيص الالزمه م

2مس عماره التجمع الخا 4/3حى  23، بجهة : القاهرة الجديدة ش  2626لسنه  2464صادر  2626لسنه  06امنيه رقم   

عن تجاره  27677برقم  26266262، قيد فى  266660666اسامه صبرى احمد ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

1محل  -باالسكان االجتماعى  C وتوزيع مواد غذائيه ، بجهة : الحى السابع مجاوره  

عن بيع مالبس  27622برقم  26266211قيد فى ،  166660666فاطمه السيد على الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

3مبنى  31ومفروشات اطفال ، بجهة : محل   s قطعه a  مبنى داون تاون التجمع الخامس 

عن مركز  27176برقم  26266236، قيد فى  26660666ماجد امين محمد اسماعيل ليله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

الدور االرضى 2مدخل  23 بلوك 1لالشعه ، بجهة : مساكن اطلس   

عن سنتر ترفيهى  27621برقم  26266262، قيد فى  266660666بيتر نشات ميخائيل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

الرئيسى شركة النصر وعين شمس للتجاره  12ش ال  22تقسيم النزهه الجديده  1113لتعليم لعبه الشطرنج ، بجهة : قطعه رقم 

ى تقسم حوض برخالى الوسطانىوتقسيم االراض  
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عن تسويق مستلزمات  27122برقم  26266212، قيد فى  166660666احمد فؤاد محمد العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

النرجس التجمع الخامس 126فيال  2طبيه ومستحضرات تجميل وعمل دراسات الجدوى ، بجهة : وحده رقم   

عن تدريب لغات  27133برقم  26266212، قيد فى  366660666تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرومحمد عطيه رضوان  ،  -  62

 1230رقم  وتنميه موارد بشريه فيما عدا خدمات االنترنت االمن والحراسه بعد الحصول على التراخيص الالزمه بالموافقه االمنيه

لحى االول الشروقا 2سمارت مول مج  11، بجهة :  2612لسنه  221بكتاب رقم   2626لسنه   

عن مقاوالت عامه  27174برقم  26266231، قيد فى  1666660666احمد سيد محمد قنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

ش ياسر عمار من ش المؤسسه الزكاه مدينه الصفا 16وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة :   

عن ورشه تصنيع  27122برقم  26266220، قيد فى  266660666أس ماله ،  سهير مخلص محمد طلبه  ، تاجر فرد ، ر -  64

جسر السويس  12ش المروه من ش ال  320مالبس دون العسكريه دون المالبس العسكريه واكسسواراتها ، بجهة : عقار رقم 

 تقسيم عمر بن الخطاب شقه بالدور االول فوق االرضى

عن توريد  27122برقم  26266212، قيد فى  266660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عبد الناصر خالد السيد عبد الرحيم -  65

االرضى ش  وتسويق المالبس الجاهزه فيما عدا المالبس العسكريه واكسسواراتها ودون االنترنت ، بجهة : شقه بالدور الثانى بعد

 مستجد من ش المحطه الغربى

عن جزاره ، بجهة :  27131برقم  26266212، قيد فى  26660666، رأس ماله ،  رضا سعد فتح الله حامد  ، تاجر فرد  -  66

بالدور االرضى مدخل أ مول الصحفيين التجمع االول 2محل رقم   

عن ورشه  27623برقم  26266260، قيد فى  366660666ورشه ادم للمالبس والمفروشات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 مالبس ومفروشات ، بجهة : ش فرن رضا عرفه منطقه الشبراوى كفر الباشا

عن  27622برقم  26266262فى ، قيد  166660666ناصر عبد الوهاب عبد العزيز عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

ش ابو الدهب ترعه العنانى 2ورشه خراطيم الرى الحديثه ، بجهة :   

عن بيع مستلزمات  27627برقم  26266211، قيد فى  226660666مينا سعد غايس اسرائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

جديدهش الشافعى من ش المهندس المرج ال 0االفران والحلوانى ، بجهة :   

عن مصنع بالط ،  27166برقم  26266211، قيد فى  26660666صالح ابراهيم رفاعى خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

ب المنطقه الصناعيه الحرفيه 42بجهة : بدر ق   

ع بالط ، عن مصن 27166برقم  26266211، قيد فى  26660666صالح ابراهيم رفاعى خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

وقيد  1227/2/1 بجهة : سنديون قليوب ش داير الناحيه بملكى مركز قليوب ونوع التجاره تجاره االسمنت والجبس وتاريخ االفتتاح

بنها 32461برقم   

عن تجارة وتوريد  27102برقم  26266236، قيد فى  2666660666محمد حسين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

2مساكن اسكندريه  1مدخل  21بلوك  2ت الشمسيه ، بجهة : محل رقم النظارا  

عن توريد  27171برقم  26266236، قيد فى  266660666محمود سعيد حسين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ش الجامعه الروسية 2مجاوره  1ح  02مستلزمات طبيه دون االدويه ، بجهة : بدر محل بالدور االول ق   

عن مكتبه ،  27142برقم  26266222، قيد فى  166660666صبحى اليان صليب عبد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

ش الشيخ عبيد عزبه النخل الشرقيه 2بجهة :   

هه عن تجاره الفاك 27622برقم  26266262، قيد فى  166660666محمد احمد مبارك ابو زيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

السوق التجارى التجمع االول 10والخضروات بالتجزئه ، بجهة : محل رقم   
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عن ورشه  27136برقم  26266212، قيد فى  1666660666موسى عاطف موسى عبد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

ور االرضىش عين شمس عزبه النخل محل بالد 22، بجهة :  c n c تشغيل اخشاب باستخدام ماكينه س ان س  

عن ورشه سمكره  27622برقم  26266216، قيد فى  266660666عزت على قطب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

ش الفيروز من ش عين شمس عزبه النخل الشرقيه 21ودهان سيارات ، بجهة :   

عن ايجار سيارات  27124برقم  22026266، قيد فى  166660666ابراهيم عادل على غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

1مدخل  7ح بلوك  246، بجهة : الصعيد   

عن مكتب توريدات  27107برقم  26266236، قيد فى  266660666احمد مصرى سعد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ومقاوالت عموميه ، بجهة : ش فاطمه الزهراء

عن مطعم فول  27102برقم  26266227، قيد فى  166660666رأس ماله ،   صالح احمد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، -  80

 وطعميه ، بجهة : ش المركز االجتماعى ميدان ابو طالب

عن تصنيع مالبس  27112برقم  26266210، قيد فى  1266660666فؤاد كحال نقوال ترك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

م من ش عماره االسيوطى المهاجرينش مصطفى عبد العظي 22جاهزه ، بجهة :   

عن تصدير  27162برقم  26266212، قيد فى  166660666اسالم محمد احمد ابراهيم االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

ش ابو زيد الغفارى خلف حديقه بدر 24، بجهة :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،قيدت  266660666شريف عبد الفتاح وشركاه   شركة  ،  بيع جميع انواع الشيكوالتات والحلوه من العجين   ،رأس مالها    -  1

بالسوق القديم قسم  222، عن بيع جميع انواع الشيكوالتات والحلوه من العجين ، بجهة : المحل رقم  27622برقم  26266211فى 

بادوات المنزليه مدينه الرحا  

انتها رشا لطفى وشريكها   شركة  ،  توريدات عموميه والخدمات الهندسيه فى مجال بيع االجهزه العمليه والمعمليه وصي -  2

، عن  27622برقم  26266260،قيدت فى  266660666ومعايرتها فيما عدا الكمبيوتر ومواد الدعايه واالعالن   ،رأس مالها   

ر ومواد الدعايه يه فى مجال بيع االجهزه العمليه والمعمليه وصيانتها ومعايرتها فيما عدا الكمبيوتتوريدات عموميه والخدمات الهندس

بالنهضه السالم ثان 2مدخل  11بلوك  1266واالعالن ، بجهة : العبد   

قيدت فى ، 1666660666اشرف عبد العزيز طه وشريكته   شركة  ،  خدمات رجال اعمال لتسويق معدات   ،رأس مالها    -  3

اسكان عائلى التجمع الخامس المستثمرين  360، عن خدمات رجال اعمال لتسويق معدات ، بجهة :  27672برقم  26266260

 الجنوبيه

أس تامر محمد مجدى مصطفى وشريكه   شركة  ،   استثمار عقارى ومقاوالت عموميه وتوريدات فى حدود المصرح به   ،ر -  4

، عن استثمار عقارى ومقاوالت عموميه وتوريدات فى حدود  27134برقم  26266212فى ،قيدت  1666660666مالها   

التجمع االول 1الياسمين  212المصرح به ، بجهة : فيال   

،قيدت  3266660666شركة محمد رمضان سيد رمضان وشركاه   شركة  ،  بيع الكوتشى والمالبس الكاجوال   ،رأس مالها    -  5

الحى  2عقار رقم مول رقم   22، عن بيع الكوتشى والمالبس الكاجوال ، بجهة : بدر محل رقم  71722برقم  26266231فى 

 الثالث المجاوره الثالثه
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،قيدت فى  766660666اكرم مصطفى لطفى وشركاه   شركة  ،  اداره وتشغيل المطاعم والكافيهات   ،رأس مالها    -  6

التجمع  12البنفسج  132دور االرضى فيال  1المطاعم والكافيهات ، بجهة : شقه ، عن اداره وتشغيل  27164برقم  26266212

 االول

 26266212،قيدت فى  2666660666كامل موريس عبده تادرس وشركاه   شركة  ،  معامل التحاليل الطبيه   ،رأس مالها    -  7

الدور االرضى 13ى االول عياده رقم ، عن معامل التحاليل الطبيه ، بجهة : مدينه الرحاب مركز طب 27116برقم   

لكمبيوتر رضا محمد عبد الله وشريكه   شركة  ،  تجارة الحدايد والبويات ومستلزمات المعمار والتوريدات العموميه فيما عدا ا -  8

عن تجارة ،  27167برقم  26266212،قيدت فى  1666660666ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه واالعالن   ،رأس مالها   

االعالن ، الحدايد والبويات ومستلزمات المعمار والتوريدات العموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه و

المجاوره الثانيه الحى االول مدينه بدر 30بجهة : محل تجارى قطعه رقم   

حدود المصرح به ومقاوالت عامه   ،رأس مالها   شيماء عبد المولى وشريكتها   شركة  ،  توريدات عموميه فى  -  9

، عن توريدات عموميه فى حدود المصرح به ومقاوالت عامه ، بجهة : شقه  27106برقم  26266227،قيدت فى  1666660666

ش خميس مصطفى 0بالدور االول عقار   

نيه ورثه احمد زكى احمد جاد الكريم   شركة  ،  مطبعه فيما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحف والمجالت والكتب الدي -  10

،رأس    2626لسنه  4270صادر  2626لسنه  31والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه للشركة موافقه امنيه رقم 

، عن مطبعه فيما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحف والمجالت  27112رقم ب 26266213،قيدت فى  266660666مالها   

لسنه  4270صادر  2626لسنه  31والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه للشركة موافقه امنيه رقم 

ش االيجى العراقى منشيه السد العالى 0، بجهة :  2626  

،  تجاره المالبس واالحذيه فيما عدا المالبس العسكريه واكسسواراتها   ،رأس مالها     جمال جميل وشريكيه   شركة -  11

، عن تجاره المالبس واالحذيه فيما عدا المالبس العسكريه واكسسواراتها ،  27672برقم  26266260،قيدت فى  266660666

من ش العشرين123ش  2بجهة :   

المطهرات شركة  ،  التعبئه والتصنيع لدى الغير للمنظفات ومستحضرات التجميل و  بيجاد محمد محمد احمد محمد وشركاه  -  12

برقم  26266212،قيدت فى  166660666والمبيدات الحشريه والمكمالت الغذائيه وتوريد وتجارة الكيماويات   ،رأس مالها   

الت الغذائيه رات والمبيدات الحشريه والمكم، عن التعبئه والتصنيع لدى الغير للمنظفات ومستحضرات التجميل والمطه 27132

ش ابراهيم عيد 3وتوريد وتجارة الكيماويات ، بجهة :   

،قيدت فى  166660666كريم فخرى ابراهيم وشريكه   شركة  ،  خدمات غسيل وتنظيف سيارات   ،رأس مالها    -  13

المجاوره الثانيه المنطقه الرابعه  22عقار رقم ، عن خدمات غسيل وتنظيف سيارات ، بجهة : جراج  27626برقم  26266262

 عمارات مدينه الشروق

 27110برقم  26266213،قيدت فى  166660666احمد رفعت وشريكته   شركة  ،  التصدير والمقاوالت   ،رأس مالها    -  14

( اكتوبر بالنهضه شقه بالدور االرضى0( )16ب ) 2، عن التصدير والمقاوالت ، بجهة : ق   

العالم للمقاوالت واالستثمار العقارى   شركة  ،  مقاوالت واستثمار عقارى فى حدود المصرح به  ،رأس مالها    -  15

26، عن مقاوالت واستثمار عقارى فى حدود المصرح به ، بجهة : محل  27122برقم  26266217،قيدت فى  166660666  E  

االولالسوق التجارى الشرقى بمدينه الرحاب قسم التجمع   

،قيدت فى  266660666شريف خالد يونس وشريكه   شركة  ،  بيع وتوريد الفاكهه والخضروات   ،رأس مالها    -  16

المجاوره االولى حى الياقوت مدينه الشروق 122، عن بيع وتوريد الفاكهه والخضروات ، بجهة : فيال  27123برقم  26266217  

مالها  يكه   شركة  ،  المقاوالت العامه والتوريدات العامه فى حدود المصرح به   ،رأسعاطف عبد المنعم عبد اللطيف وشر -  17

، عن المقاوالت العامه والتوريدات العامه فى حدود المصرح به ، بجهة :  27126برقم  26266210،قيدت فى  2266660666  

ش احمد جاد حوض القصب 26  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ن   شركة  ،  توريدات عموميه فى حدود المصرح به ومستلزمات الطبيه وحسن احمد ابراهيم وناجح عبد الرحيم حس -  18

، عن توريدات  27122برقم  26266217،قيدت فى  2266660666مستحضرات التجميل واكسسوار وتجارتها   ،رأس مالها   

انور االسالم ش عموميه فى حدود المصرح به ومستلزمات الطبيه و مستحضرات التجميل واكسسوار وتجارتها ، بجهة : 

 الجمهوريه م التوحيد

برقم  26266216،قيدت فى  266660666وائل مادح لبيب محمد وشريكه   شركة  ،  تصنيع حلويات   ،رأس مالها    -  19

الخمسين حوض برخالى ابو رجى 2ش الهدى من ش  736، عن تصنيع حلويات ، بجهة :  27622  

،قيدت فى  266660666المقاوالت العامه والتشطيبات والديكور   ،رأس مالها     محمد جمال محمد وشركاه   شركة  ، -  20

عمارات البنفسج قسم التجمع االول 24، عن المقاوالت العامه والتشطيبات والديكور ، بجهة :  27132برقم  26266212  

 ماله وبعد الحصول على التراخيصحازم ابراهيم احمد محمود وشريكه   شركة  ،  والمصاحف واالنترنت وتوريد الع -  21

برقم  26266236،قيدت فى  16666660666،رأس مالها     2626لسنه  2062صادر  2626لسنه  07الالزمه موافقه امنيه رقم 

 2626لسنه  07، عن والمصاحف واالنترنت وتوريد العماله وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقم  27102

القطاع االول مركز المدينه التجمع الخامس الدور الثانى 163، بجهة : قطعه  2626سنه ل 2062صادر   

حازم ابراهيم احمد محمود وشريكه   شركة  ،   انشاء واداره مجمعات ومدارس تعليميه خاصه ودوليه عربى ولغات  -  22

ليم الحاسب االلى عليم الثانوى وانشاء واداره مراكز لتعومستوى رفيع والقيام بجميع الخدمات المراحل التعليميه فيما ال يتعدى الت

تصالح وتجهيز اس -واللغات والكمبيوتر وعمل الدورات التعليميه لكل مايخص االنشطه التعليميه فيما ال يتعدى التعليم الثانوى 

اره المشروعات الرياضيه فيما اد -التصدير  6االراضى بالمرافق التى تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه 

، عن انشاء  27102برقم  26266236،قيدت فى  16666660666عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه   ،رأس مالها   

يما ال واداره مجمعات ومدارس تعليميه خاصه ودوليه عربى ولغات ومستوى رفيع والقيام بجميع الخدمات المراحل التعليميه ف

ل مايخص االنشطه عليم الثانوى وانشاء واداره مراكز لتعليم الحاسب االلى واللغات والكمبيوتر وعمل الدورات التعليميه لكيتعدى الت

ع واستزراع االراضى استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق التى تجعلها قابله لالستزرا -التعليميه فيما ال يتعدى التعليم الثانوى 

 163اره المشروعات الرياضيه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه ، بجهة : قطعه اد -التصدير  6المستصلحه 

 القطاع االول مركز المدينه التجمع الخامس الدور الثانى

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -محو ال      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 26266260، وفى تاريخ    4242ناصر نظمى ذكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  -جواد استيل للصناعات الهندسيه    - 1

تم محو/شطب السجل  امر محو بناء على خطاب موجه من مكتب االستثمار    

تم محو/شطب    26266262، وفى تاريخ    21731،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   محمد الشبراوى عبد السالم السيد   - 2

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    26266216، وفى تاريخ    16274ايمن محمد على محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 محو لترك التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل    26266216، وفى تاريخ    16274اللحوم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  مصنع العربى لتصنيع   - 4

امر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     26266211، وفى تاريخ    17212هنى رشدى شوقى عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    26266210، وفى تاريخ    22372قى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : حسين احمد شو   - 6

 محو لترك التجاره

تم محو/شطب    26266210، وفى تاريخ    26200رومانى مكرم سيد عبد المسيح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم    26266223، وفى تاريخ    2212اعيل ابراهيم عبد القادر على ابو سيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : اسم   - 8

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     26266223، وفى تاريخ    11140احمد محمد ربيع ابوالعزم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    26266224، وفى تاريخ    22100سليمان محمد ابو مندور سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

حو لترك التجارهالسجل  امر م  

تم محو/شطب    26266222، وفى تاريخ    2713عشرى عبد المقصود محمد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 السجل  لترك التجاره

 تم محو/شطب السجل  امر   26266222، وفى تاريخ    10022محمد عامر سيد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     26266222، وفى تاريخ    20360محمد حسن سند حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 لترك التجاره

تم محو/شطب السجل    26266220، وفى تاريخ    12726محمد منير امبابى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

لترك التجاره امر محو   

تم محو/شطب    26266220، وفى تاريخ    21344عبد الرحمن عباس حليم عطية  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 السجل  امر محو لترك التجاره

ب السجل تم محو/شط   26266227، وفى تاريخ    21032ياسر ابراهيم احمد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

امر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل    26266236، وفى تاريخ    13241كيرلس سمير عزيز اسكندر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

امر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب    23126266، وفى تاريخ    12720عبد الله منصور عبد الله فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    26266231، وفى تاريخ    12222احمد محمد عبد الرحيم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 السجل  امر محو لترك التجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   26266264وفي تاريخ ،   24242حمود عاطف محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم م -  1

جنيه  266660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

لمال , وصف تم تعديل رأس ا  26266260وفي تاريخ ،   16046عالء محمود على محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  1666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266260وفي تاريخ ،   27622مصطفى محمود حلمى عبد المقصود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  266660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266262وفي تاريخ ،   24424ل حليم بشاى عبد المسيح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم مايك -  4

جنيه  12666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

رأس المال , وصف  تم تعديل  26266216وفي تاريخ ،   23742كريم محمد صالح الدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  26666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266216وفي تاريخ ،   20734رامى محمد جابر الدمرداش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  36666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266212وفي تاريخ ،   13016محمد حمدى مراد نغماش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  1666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل رأس المال , وصف تم تعدي  26266212وفي تاريخ ،   14344عزت كمال الدين محمد ايوب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  266660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266213وفي تاريخ ،   22147جمال احمد عويضه سعد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  16666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266213وفي تاريخ ،   13342ابو السعود محمد نصر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  عاطف -  10

جنيه  166660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , تم   26266213وفي تاريخ ،   7732عيد عبد التواب عبد الحكم جمعه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  266660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266213وفي تاريخ ،   17341مايكل موريس عجيب قسطنجى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  266660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266213وفي تاريخ ،   2013احمد حسن سليمان ابو الحسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  2666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   66217262وفي تاريخ ،   27162اسالم محمد احمد ابراهيم االلفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  2666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266212وفي تاريخ ،   14222محمد عطا سيد متولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  266660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266212وفي تاريخ ،   22321عبد الله سليمان عبد الله جوهر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  266660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم   26266212وفي تاريخ ،   22321مؤسسه جوهر لتجاره وصيانه االجهزه الكهربائيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  266660666اله ،تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266224وفي تاريخ ،   23211عبد الجابر للمقاوالت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266224ريخ ، وفي تا  12222هيثم حسن سعد منصور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  1266660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266224وفي تاريخ ،   22244عبد الرحيم مصطفى محمد فرغلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  266660666له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال ,   26266222وفي تاريخ ،   12022حازم صالح الدين امين حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  266660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266222في تاريخ ، و  23224محمد جمال حسن العايدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  2666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266220وفي تاريخ ،   12022ايمن عبد الجواد احمد سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  266660666أس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   26266236وفي تاريخ ،   4222عينات جمعه احمد عبد الجليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  266660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266231وفي تاريخ ،   17326ده برقم احمد عبد الحكيم عبد الحميد محمد  تاجر فرد ،، سبق قي -  25

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   26266231وفي تاريخ ،   22127جاكسون جرجس امين عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  266660666مال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس ال   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  26266264وفي تاريخ  27676اسالم محمد حسنين عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

حديقه بدرش العشرين خلف  122ش  2الـتأشير:   ، عقار    

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  10046محمد رافت عبد المعطى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

وقيد  2626/2/2فى  1014بالدور الثالث التجمع الخامس اودع برقم   3شقه  367و  360الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان قطعه 

2626لسنه  2212صادر  2626لسنه  44العبور موافقه رقم  10046برقم دائم تابع    

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27670هريدى السيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

النهضه 1266اطلس  2مدخل  2بلوك  13الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27677سبق قيده برقم      اسامه صبرى احمد ابوزيد ، تاجر فرد ، -  4

1محل  -باالسكان االجتماعى  C الـتأشير:   ، الحى السابع مجاوره   
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 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266262وفي تاريخ  27673هبه رمضان بكرى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بيومى من ش مكه الفالحهش فتحى  2،      

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27672سامى فايد ابو سيف عبد السميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

ش جعفر من سيد حماده خلف السنترال 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   26266262يخ وفي تار 27674احمد محمد عبيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

ش كمال يونس 3،     

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  10046محمد رافت عبد المعطى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

بالدور الثالث التجمع الخامس 3شقه  367و  360الـتأشير:   ، قطعه    

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27671يق رومانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف فاروق توف -  9

ش الفتح االسالمى السد العالى 10الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  26266260وفي تاريخ  26462عبد الجيد عبد ربه عبد الجيد زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

12شقه  3مدخل  127بالعنوان  2612/2/22فى  1122لـتأشير:   ، تم الغاء الفرع المودع برقم وصف ا  

تم تعديل العنوان , وصف  26266260وفي تاريخ  26234عادل جمال احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

فى  7763طريق النصر مدينه نصر اودع برقم  4الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان كشك داخل مقر المساعدات الجنبية 

رمسيس 422247وقيد برقم  2626/2/16   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266260وفي تاريخ  1222عماد حنفى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

دور العلوى مجمع االمم الصناعى للصناعات الصغيره ال 24بلوك المنطقه الصناعيه  22662، تم نقل مقر الشركة الى العقار رقم   

  محافظه القليوبيه وبذلك يمحى قيدالشركة من سجل تجارى العبور

تم تعديل العنوان ,  26266260وفي تاريخ  26462عبد الجيد عبد ربه عبد الجيد زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

12شقه   3مدخل  712وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع   

تم تعديل العنوان , وصف  26266260وفي تاريخ  22372شريف شحاته محمد عكاشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

العدوى الـتأشير:   ، اضافه فرع بنشاط مكتب مقاوالت عموميه واعمال متكامله بالعنوان ببا كفر جمعه ملك / محمود عبد العال  

تم تعديل العنوان , وصف  26266260وفي تاريخ  27626احمد عبد العال محمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

ش النور لالخشاب من ش التروللى غرفه من شقه 26الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266260 وفي تاريخ 27621عمرو سيد عبدالفتاح عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

ش الشيخ عبيد عزبه النخل الشرقيه 24الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266260وفي تاريخ  27623ورشه ادم للمالبس والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

  الـتأشير:   ، ش فرن رضا عرفه منطقه الشبراوى كفر الباشا

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  26266262وفي تاريخ  11142صيدليه د / امبابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ش اسامه الشاذلى من طريق كعبيش فيصل 1تم اضافه فرع بالعنوان   

تعديل العنوان , وصف  تم 26266262وفي تاريخ  12444هانى جورج كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 12444وقيد برقم دائم تابع  2626/2/2ش محى الرازقى سيجال المرج اودع برقم   فى  2الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان 

  العبور

: تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير 26266262وفي تاريخ  27624عادل فتحى فهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

النهضه ثانى 3شقه  1مدخل  4بلوك  1626، اسبيكو      
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 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27622محمد عبد الظاهر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

من ش االربعين 114ش  12الـتأشير:   ، مكتبه بالعقار    

تم تعديل العنوان ,  26266262وفي تاريخ  27620سبق قيده برقم    محمود جمال حامد محمد منصور ، تاجر فرد ،   -  22

اكتوبر 0ش  7شقه  1مدخل  1وصف الـتأشير:   ، مساكن الوادى الجديد بلوك    

تم تعديل العنوان ,  26266262وفي تاريخ  27622ناصر عبد الوهاب عبد العزيز عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

ش ابو الدهب ترعه العنانى 2أشير:   ، وصف الـت   

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27621بيتر نشات ميخائيل عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

الرئيسى شركة النصر وعين شمس للتجاره وتقسيم االراضى  12ش ال  22تقسيم النزهه الجديده  1113الـتأشير:   ، قطعه رقم 

  تقسم حوض برخالى الوسطانى

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27627رجب جمعه ثابت خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

بالدور االرضى تجارى بمول مشروع بدر  4و  3المجاوره الخامسه الحى الثالث محل رقم  12الـتأشير:   ، بدر قطعه رقم 

 المصريه

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  27622احمد مبارك ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد -  26

السوق التجارى التجمع االول 10الـتأشير:   ، محل رقم    

 تم تعديل العنوان , وصف 26266262وفي تاريخ  12444هانى جورج كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

ش محى الرازقى سيجال 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  26266216وفي تاريخ  27623محمد احمد محمد احمد الجبرونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

4ش  3م  3بلوك  1626وصف الـتأشير:   ، النهضه مساكن اسبيكو    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266216وفي تاريخ  27622    عزت على قطب على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  29

ش الفيروز من ش عين شمس عزبه النخل الشرقيه 21،      

تم تعديل العنوان , وصف  26266216وفي تاريخ  27620احمد محمد سعد الدين حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

قطع أ محل سوق التجارى 42الـتأشير:   ،   t  مدينه المستقبل  

تم تعديل العنوان  26266216وفي تاريخ  12272ابراهيم عاشور فتحى محمد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

من ش مسجد الوطنيه منشيه السد العالى 137ش  13, وصف الـتأشير:   ، الغاء فرع العنوان    

تم تعديل العنوان ,  26266216وفي تاريخ  24241سول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد عبد المطلب عبد الر -  32

من ش مسجد الوطتيه 124ش  0وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح   

 تم تعديل العنوان 26266216وفي تاريخ  12272ابراهيم عاشور فتحى محمد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

من ش مسجد الوطنيه منشيه السد العالى 137ش  13, وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان    

تم تعديل العنوان ,  26266211وفي تاريخ  24260محمود السيد محمود السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

سسه الزكاهوصف الـتأشير:   ، تغير العنوان ليصبح ش عبد المنعم من ش مؤ   

تم تعديل العنوان , وصف  26266211وفي تاريخ  27627مينا سعد غايس اسرائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

ش الشافعى من ش المهندس المرج الجديده 0الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266211وفي تاريخ  27622فاطمه السيد على الباز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

3مبنى  31، محل     s قطعه a  مبنى داون تاون التجمع الخامس  
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 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  26266211وفي تاريخ  27166صالح ابراهيم رفاعى خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

ب المنطقه الصناعيه الحرفيه 42الـتأشير:   ، بدر ق   

تم تعديل العنوان , وصف  26266211وفي تاريخ  27166صالح ابراهيم رفاعى خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

 1227/2/1تتاح الـتأشير:   ، سنديون قليوب ش داير الناحيه بملكى مركز قليوب ونوع التجاره تجاره االسمنت والجبس وتاريخ االف

بنها 32461وقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266211وفي تاريخ  27161ر غالى بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد سمي -  39

2جمعيه الوادى الحرفين بلوك  7الـتأشير:   ، محل بالعقار رقم    

ان , وصف تم تعديل العنو 26266212وفي تاريخ  27162وليد محمد عبد الرحمن حمدونه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

2مدخل  264ب  3الـتأشير:   ، اطلس    

تم تعديل العنوان ,  26266212وفي تاريخ  27162محمد عبد السالم سيد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

مدينه السالم 12ش  2م  02بلوك  2وصف الـتأشير:   ، اسكندريه   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266212وفي تاريخ  27160ق قيده برقم    امجد مجدى سند هندى ، تاجر فرد ،  سب -  42

ش عماد الدين ارض الجرعان 10،      

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27162اسالم محمد احمد ابراهيم االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

ش ابو زيد الغفارى خلف حديقه بدر 24الـتأشير:   ،    

لعنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل ا 26266212وفي تاريخ  27163ابو المجد للفوارغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

فوارغ سوق العبور 2عنبر  313محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266213وفي تاريخ  20366بوال زاخر سنيد جاد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

ريد ع النخل بنشاط بقاله تموينيهش عبد العاطى محمد من الف 22الـتأشير:   ، اضافه محل رئيسى اخر بالعنوان محل بالعقار    

تم تعديل العنوان ,  26266213وفي تاريخ  27114كريم محمد نجيب ابراهيم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

ش بركات من ش التروللى تقسيم الكرداسى 2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  26266213وفي تاريخ  27113بق قيده برقم    سعاد على عبد المعبود عبد المقصود ، تاجر فرد ،  س -  47

  وصف الـتأشير:   ، ح محمد عباده ش عبد المعبود حسنين

تم تعديل العنوان ,  26266213وفي تاريخ  27112نرمين على عبد المعبود عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ه ش عبد المعبود حسنين عبد الله رفاعىوصف الـتأشير:   ، ح محمد عباد   

تم تعديل العنوان , وصف  26266213وفي تاريخ  20366بوال زاخر سنيد جاد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

تتاح االف ش الشيخ عاطف ابراهيم من مسجد الرحمه عزبه النخل ونوع التجاره التوريدات العموميه وتاريخ 43الـتأشير:   ، المرج 

العبور 20366وقيد برقم  2612/16/23   

تم تعديل العنوان , وصف  26266213وفي تاريخ  20366بوال زاخر سنيد جاد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

ش عبد العاطى محمد الفريد ع النخل 22الـتأشير:   ، محل بالعقار   

تم تعديل العنوان ,  26266213وفي تاريخ  27111شاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزيزة امبابى عبد الحميد ابراهيم ح -  51

  وصف الـتأشير:   ، القاهره الجديده التجمع الخامس بجوار محكمه القاهره الجديده سفن ستارز مول

عديل العنوان , وصف الـتأشير:  تم ت 26266210وفي تاريخ  27112فؤاد كحال نقوال ترك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

ش مصطفى عبد العظيم من ش عماره االسيوطى المهاجرين 22،     
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تم تعديل العنوان , وصف  26266210وفي تاريخ  27112سعيد عبد الحميد محمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

ينه الشرقو بالدور االولبشارع مول الجامعه الحى السابع مد B36 الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  26266210وفي تاريخ  27117محمد سعيد عبد الحميد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

المجاوره االولى الحى االول 22الـتأشير:   ، بدر عماره    

تم تعديل العنوان ,  26266210وفي تاريخ  24627صفاء حمدى يوسف عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

م صناعات صغيره شمال القطاميه 023وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  26266210وفي تاريخ  24627صفاء حمدى يوسف عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

وقيد برقم  2612/11/12جاره بيع حلوى من عجين وتاريخ االفتتاح التجمع االول نوع الت 17عمارة  0وصف الـتأشير:   ، محل 

العبور 24627   

تم تعديل العنوان , وصف  26266210وفي تاريخ  21462عطيه محمد ابو العال عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

ى الشروقالحى الثان 2السنتر التجارى مج  2و  4الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان ,  26266210وفي تاريخ  24627صفاء حمدى يوسف عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

م صناعات صغيره شمال القطاميه التجمع الثالث  023وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان القاهره الجديده 

وقيد برقم 2626/2/10اودع برقم  فى 16666ت مكتبيه ومدرسيه من البالستيك والورق براس مال والنشاط تصنيع وانتاج ادوا

تابع العب 24627  

تم تعديل العنوان , وصف  26266210وفي تاريخ  22743تامر مالك رشدى مجلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

يد عزبه النخل الغربيهش الفر 02الـتأشير:   ، تعديل العنوان الرئيسى ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  26266217وفي تاريخ  27121سعيد جمعه رمضان بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

من ش االمل متفرع من ش التروللى 21عقار  1الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266217وفي تاريخ  71242سامح فايد سيد أحمد عيسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

ش مؤسسه الزكاه كفر الشرفا 122الـتأشير:   ، المرج    

تم تعديل  26266217وفي تاريخ  27120مصطفى السيد محمد نصر الدين المندراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

حى الزهور بورسعيد 142وحده عماره  2666ن مساك 2العنوان , وصف الـتأشير:   ، حجره بالشقه رقم   

تم تعديل  26266217وفي تاريخ  27120مصطفى السيد محمد نصر الدين المندراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

الحرفيين السالم نزله الريحانى 2بلوك  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266212وفي تاريخ  27122رد ،  سبق قيده برقم    احمد فؤاد محمد العبد ، تاجر ف -  64

النرجس التجمع الخامس 126فيال  2، وحده رقم      

تم تعديل العنوان ,  26266212وفي تاريخ  27122عبد الناصر خالد السيد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

، شقه بالدور الثانى بعد االرضى ش مستجد من ش المحطه الغربى وصف الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27136موسى عاطف موسى عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

ش عين شمس عزبه النخل محل بالدور االرضى 22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27131تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     رضا سعد فتح الله حامد ، -  67

بالدور االرضى مدخل أ مول الصحفيين التجمع االول 2الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27133عمرومحمد عطيه رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

الحى االول الشروق 2سمارت مول مج  11لـتأشير:   ، ا   
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تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266212وفي تاريخ  27127فاتن شفيق السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

السالم 27ش مسجد الفتح من ش  2،      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266212وفي تاريخ  27137   اميره محمد امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  70

ش محمد صبرى ابو علم النرجس التجمع الخامس 71،      

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27132جمال عبدالموجود كامل عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

مشروع مدينتى 11ره بى منطقه العما 3الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27132جمال عبدالموجود كامل عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

واعمال  الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر ش بستان النيل ملك عدوى عبد الموجود كامل عطيه مركز ابنوب ونوع التجاره مقاوالت

تابع 72221وقيدبرقم  2612/4/1متكامله وتاريخ االفتتاح   

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27132جمال عبدالموجود كامل عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

خ االفتتاح الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحيه ش بستان النيل بملك مصطفى حسن محمد عن نشاط مخبز نصف الى  وتاري

اسيوط 72221يد برقم وق 2663/2/21   

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27141محمود يحى ابراهيم عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

مساكن عثمان 02الـتأشير:   ، العقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  22626621وفي تاريخ  27130محمد عيدالسيد محمود قنصوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

ش ابراهيم الدسوقى 12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266212وفي تاريخ  27132محمد عفيفى عبد المعطى سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

النهضه 14ش  1م  13بلوك  066الـتأشير:   ، مساكن الجيزه    

تم تعديل العنوان , وصف  26266223وفي تاريخ  27144العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مؤسسه الهدى للتوريدات  -  77

الدور االرضى 2شقه  2ش مساكن الدلتا  70الـتأشير:   ، بلوك    

تم تعديل العنوان , وصف  26266223وفي تاريخ  27142محمد سعد محمد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

تأشير:   ، ش محمد نجيب امام مدرسه اللواء االسالمى الخاصهالـ   

تم تعديل العنوان ,  26266223وفي تاريخ  27140عبدالرؤف على محمد على فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

ش اللواء االسالمى من ش التروللى 11وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266223وفي تاريخ  22227فرد ،  سبق قيده برقم     مفدى ماهر مكين زكى ، تاجر -  80

مدينه بدر 2الحى الرابع قطاع د شقه  24الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح قطعه رقم    

وصف  تم تعديل العنوان , 26266223وفي تاريخ  27142رشا جمال محمود سعفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

ش عزب من ش على ندا بركه الحاج 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266223وفي تاريخ  27143طارق على عبد العال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

ش ابو بكر الصديق الحرفيين شقه بالدور االول 22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266224وفي تاريخ  27147فرد ،  سبق قيده برقم    فادى سمير شحاته الياس ، تاجر  -  83

علوى 1بالدور  14مدينه الرحاب غرفه من شقه  2مرحله  22مج  2ن  12الـتأشير:   ، عماره   

وان , وصف تم تعديل العن 26266222وفي تاريخ  27142صبحى اليان صليب عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

ش الشيخ عبيد عزبه النخل الشرقيه 2الـتأشير:   ،    
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تم تعديل العنوان ,  26266222وفي تاريخ  27142الياس عبد الله الياس عبد المالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

مدخلش سليم الزقله عزبه النخل الغربيه محل بالدور االرضى يسار ال 32/  30وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  27126احمد شوقى عبد الحميد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

ش التسعين الشمالى التجمع االول 322ميجامول بالعقار  f16 الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  21271عمر شوقى عبد الحميد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

ش التسعين الشمالى التجمع االول محل 322بالعقار  f 13 الـتأشير:   ، ميجا مول   

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  27122مينا فاروق زكى بباوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

3المجاوره  3الحى  46ه عمار 12الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  14227صبرى ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

الواحه التجمع االول مدينتى 2الـتأشير:   ، بوابه    

تم تعديل العنوان , وصف  26266222خ وفي تاري 14227صبرى ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

السوق الشرقى الرحاب 2،  4الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح / محل    

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  14227صبرى ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

 14227وقيد برقم تابع  2612/1/62فى  110وب الورش العسكريه المودع برقم ش جن 2الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

  العبور

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  14227صبرى ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

الواحه التجمع االول مدينتى 2الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان بوابه    

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  20212احمد هاشم عليان محمد هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

عوض الله  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان اسفل برج العمدة من ش مدرسه الفتح الخاصه ملك ربيع احمد درويش

الف بنشاط مصنع مالبس براس مال خمسون   

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  23224محمد جمال حسن العايدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

ش محمد توفيق دياب من مكرم عبيد 26الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  62662202وفي تاريخ  22272شعبان خلف خلف شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

  الـتأشير:   ، تصحيح العنوان ليصبح ح سعيد عبد الرحمن من ابراهيم راجح مدينه الصفا عزبه النخل

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  21237ايمان محمود محمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

التجمع االول 2مركز خدمات البنفسج  2مول  3عنوان ليصبح محل رقم الـتأشير:   ، تعديل ال   

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  21237ايمان محمود محمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

التجمع االول 2مركز خدمات البنفسج  2مول  3الـتأشير:   ، الغاء الفرع محل رقم    

تم تعديل العنوان  26266220وفي تاريخ  22163عبد الحكيم عاطف عبد الحكيم على هيكل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

اره االثاث , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان السالم امتداد المدينه المنوره من التروللى بنشاط ورشه لتج

تابع العبور 22163برقم  2626/62/20اودع برقم  فى  2666واعمال الديكور براس مال    

تم تعديل العنوان  26266220وفي تاريخ  22163عبد الحكيم عاطف عبد الحكيم على هيكل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

ن بنشاط معرض موبيليا ش عبد الله العربى امتداد ش الطيرا 22, وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان م نصر 

برقم 2626/62/20اودع برقم  فى  2666براس مال     
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تم تعديل العنوان ,  26266220وفي تاريخ  22163هيكل لتجارة االثاث واعمال الديكور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

  وصف الـتأشير:   ، امتداد المدينه المنوره ش التروللى

تم تعديل العنوان ,  26266220وفي تاريخ  22163هيكل لتجارة االثاث واعمال الديكور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

 2612/2/12ش حكيم بركه الحاج المرج ونوع التجاره مكتب توريداثاث واعمال الديكور وتاريخ االفتتاح  20وصف الـتأشير:   ، 

العبور 22163وقيد برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  27120محمد محمد رجب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

ش محمد حماد من المركز االجتماعى 7الـتأشير:   ،    

العنوان ,  تم تعديل 26266220وفي تاريخ  27123احمد السيد محمد احمد الغرابلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

0شقه  1مدخل  0وصف الـتأشير:   ، القاهره اولى بلوك   

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  27124ابراهيم عادل على غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

1مدخل  7ح بلوك  246الـتأشير:   ، الصعيد    

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  27122قيده برقم     سهير مخلص محمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبق -  105

جسر السويس تقسيم عمر بن الخطاب شقه بالدور االول فوق االرضى 12ش المروه من ش ال  320الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  27122خالد ابراهيم عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

التجمع االول 2البنفسج  124الـتأشير:   ، فيال    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266227وفي تاريخ  27101مينا سمعان ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

2التجمع الخامس عماره  4/3حى  23، القاهرة الجديدة ش      

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  27102محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     صالح احمد -  108

  الـتأشير:   ، ش المركز االجتماعى ميدان ابو طالب

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  14117محمد سمير رشاد عبد العظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

1ش جمال عبد الناصر برج الفتح زهراء مدينه نصر محل رقم  11ـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ال   

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  27122محمد احمد خيرى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

ش عبد الجليل مصطفى مكتب بالدور االول 1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  27102خالد نجاح محمد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

ش محب جالل كفر ابو صير 34الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  27104وليد حسان محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

12ير:   ، مساكن الصعيد أ بلوك الـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  26266227وفي تاريخ  27100ايه عماد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

التجمع الثالث 0محليه  2شقه  20،      

تم تعديل العنوان ,  26266236تاريخ وفي  21406خليل عبد الشهيد خليل عرموش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

حوض اسكندر من كوبرى الشيخ جوده من المنياوى 221وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ق    

تم تعديل العنوان , وصف  26266236وفي تاريخ  27107احمد مصرى سعد جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

  الـتأشير:   ، ش فاطمه الزهراء

تم تعديل العنوان , وصف  26266236وفي تاريخ  27102محمد حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

2مساكن اسكندريه  1مدخل  21بلوك  2الـتأشير:   ، محل رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

م تعديل العنوان , وصف ت 26266236وفي تاريخ  27176ماجد امين محمد اسماعيل ليله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

الدور االرضى 2مدخل  23بلوك  1الـتأشير:   ، مساكن اطلس    

تم تعديل العنوان , وصف  26266236وفي تاريخ  27171محمود سعيد حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

ش الجامعه الروسية 2مجاوره  1ح  02الـتأشير:   ، بدر محل بالدور االول ق    

تم تعديل العنوان ,  26266231وفي تاريخ  17326احمد عبد الحكيم عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

الشروق 2المنطقه االولى عمارات المجاوره الثالثه شقه  42وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان ,  26266231وفي تاريخ  27173،  سبق قيده برقم     احمد محمد عبد الرحيم محمود ، تاجر فرد -  120

  وصف الـتأشير:   ، ش هارون ارض الدواجن كفر الباشا

تم تعديل العنوان , وصف  26266231وفي تاريخ  27174احمد سيد محمد قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

لمؤسسه الزكاه مدينه الصفاش ياسر عمار من ش ا 16الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  26266231وفي تاريخ  22234احمد محمد مصطفى عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

ش الفيروز ناصيه الجمعيه الشرعيه شقه بالدور االول 21وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 26266262وفي تاريخ  20334جمال سمير شكرى يوسف جمال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

حلفا واالخشاب التأشير:  تعديل النشاط ليصبح تصنيع وتجاره المشغوالت اليديويه من الخوص والقش وسعف النخيل والغاب وال

والفخار  والجلود الطبيعيه وجريد النخيل والنباتات الطبيعيه والزيوت العطريه وخالصات الزهور ومساحيقها ومنتجات الخزف

 وااللباستر والملح الصخرى والتوريدات العموميه والتصدير فى حدود المصرح به

تم تعديل النشاط , وصف 26266262اريخ وفي ت 16327محمد رمزى عبد الفتاح عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير:  اضافه نشاط نقل بضائع

تم تعديل النشاط , وصف 26266216وفي تاريخ  12624محسنه يوسف احمد محمد خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير:  اضافه نشاط تعيئه وتغليف مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , 26266211وفي تاريخ  22232شريف حسن محمد عبد العزيز مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / مقاوالت وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به

تم تعديل النشاط , وصف 26266212يخ وفي تار 14344عزت كمال الدين محمد ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير:  تعديل النشاط مقاوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصف 26266213وفي تاريخ  13342عاطف ابو السعود محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح تجارة وبيع سيارات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266210وفي تاريخ  21222جر فرد ،  سبق قيده برقم   دينا احمد عبد العال احمد ، تا -  7

 تعديل النشاط ليصبح مصنع تفصيل طرح حريمى

تم تعديل النشاط , وصف 26266217وفي تاريخ  27162اسالم محمد احمد ابراهيم االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

الستيراد فى حدود المصرح بهالتأشير:  اضافه نشاط ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266212وفي تاريخ  14222محمد عطا سيد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 تعديل النشاط ليصبح مقاوالت عامه والوميتال والتوريدات فى حدود المصرح به وفيما عدا توريد العماله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266212وفي تاريخ  10726يد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد فوزى حامد الس -  10

 تم اضافه نشاط توريدات ومقاوالت عموميه فى حدود المصرح به

: تم تعديل النشاط , وصف التأشير26266212وفي تاريخ  10272مروه صابر محمد الليثى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

اضافه نشاط تاجير معدات   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266212وفي تاريخ  23667محمد احمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 اضافة نشاط توريدات عموميه فى حدود المصرح يه

تم تعديل النشاط , وصف 26266223وفي تاريخ  13212رمضان مرسى مبروك مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح تجاره قطع غيار السيارات

تم تعديل النشاط , وصف 26266223وفي تاريخ  26237نعمه سعد محمد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح كوافير رجالى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266224وفي تاريخ  12222، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هيثم حسن سعد منصور -  15

 اضافه نشاط / تجاره مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 26266227وفي تاريخ  14117محمد سمير رشاد عبد العظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

ريد االدوات الكهربائيهالتأشير:  اضافه نشاط تجاره وتو  

تم تعديل النشاط , وصف 26266227وفي تاريخ  22226حمدى مخلوف محمد العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

راتهاالتأشير:  اضافه نشاط صناعه المنسوجات الجاهزه باستثناء الملبوسات الفرائيه دون المالبس العسكريه واكسسوا  

تم تعديل النشاط , وصف 26266231وفي تاريخ  17326عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبد الحكيم -  18

 التأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح مقاوالت عامه وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به

يل النشاط , وصف التأشير: تم تعد26266231وفي تاريخ  12740عماد جميل زكى عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

اضافه نشاط المشروبات الكحوليه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266211وفي تاريخ  27627مينا سعد غايس اسرائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266213وفي تاريخ  27112على عبد المعبود عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نرمين -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266220وفي تاريخ  27124ابراهيم عادل على غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266227وفي تاريخ  27102محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صالح احمد -  4

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27622محمد عبد الظاهر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27622تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد مبارك ابو زيد ، -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 26266216وفي تاريخ  27622عزت على قطب على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 خاص

تم تعديل نوع الشركة 26266213وفي تاريخ  27111رد ،  سبق قيده برقم   عزيزة امبابى عبد الحميد ابراهيم حشاد ، تاجر ف -  8

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266223وفي تاريخ  27142محمد سعد محمد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266216وفي تاريخ  27623محمد احمد محمد احمد الجبرونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27122عبد الناصر خالد السيد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

خاصوصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266222وفي تاريخ  27122مينا فاروق زكى بباوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266220وفي تاريخ  27123احمد السيد محمد احمد الغرابلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266236وفي تاريخ  27176ماجد امين محمد اسماعيل ليله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266213وفي تاريخ  20366بوال زاخر سنيد جاد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 26266223وفي تاريخ  27140دالرؤف على محمد على فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عب -  16

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266220وفي تاريخ  27120محمد محمد رجب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 26266212وفي تاريخ  27163مجد للفوارغ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابو ال -  18

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27162محمد عبد السالم سيد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266224وفي تاريخ  27147الياس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فادى سمير شحاته -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266222وفي تاريخ  14227صبرى ابراهيم احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266227وفي تاريخ  27102جر فرد ،  سبق قيده برقم   خالد نجاح محمد احمد جاد ، تا -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27674احمد محمد عبيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266211وفي تاريخ  27161برقم    عماد سمير غالى بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27162وليد محمد عبد الرحمن حمدونه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266212وفي تاريخ  71372اميره محمد امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266227وفي تاريخ  27104وليد حسان محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 66236262وفي تاريخ  27102محمد حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27673هبه رمضان بكرى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 التأشير: خاص

ل نوع الشركة , تم تعدي26266262وفي تاريخ  27620محمود جمال حامد محمد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27627رجب جمعه ثابت خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير: خاص

صف تم تعديل نوع الشركة , و26266212وفي تاريخ  27141محمود يحى ابراهيم عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27132محمد عفيفى عبد المعطى سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266222وفي تاريخ  27142صبحى اليان صليب عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , 26266222وفي تاريخ  27142الياس عبد الله الياس عبد المالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,26266220وفي تاريخ  22163هيكل لتجارة االثاث واعمال الديكور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27670هريدى السيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266211وفي تاريخ  27166صالح ابراهيم رفاعى خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

: خاصالتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266217وفي تاريخ  27121سعيد جمعه رمضان بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266212وفي تاريخ  27127فاتن شفيق السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 26266227وفي تاريخ  27100ايه عماد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266260وفي تاريخ  27623ورشه ادم للمالبس والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266216وفي تاريخ  27620حمد سعد الدين حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد م -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266217وفي تاريخ  27124سامح فايد سيد أحمد عيسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266212وفي تاريخ  27122العبد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد فؤاد محمد  -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266223وفي تاريخ  27142رشا جمال محمود سعفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266227وفي تاريخ  27122،  سبق قيده برقم   محمد احمد خيرى محمد ، تاجر فرد  -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266231وفي تاريخ  27173احمد محمد عبد الرحيم محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27671قيده برقم   اشرف فاروق توفيق رومانى ، تاجر فرد ،  سبق  -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266212وفي تاريخ  27160امجد مجدى سند هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266210وفي تاريخ  27112سعيد عبد الحميد محمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266210وفي تاريخ  27117محمد سعيد عبد الحميد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  02713محمد عيدالسيد محمود قنصوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27624عادل فتحى فهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 62262662وفي تاريخ  12444هانى جورج كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266212وفي تاريخ  27131رضا سعد فتح الله حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: خاص

نوع الشركة , تم تعديل 26266262وفي تاريخ  10046محمد رافت عبد المعطى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27162اسالم محمد احمد ابراهيم االلفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 وصف التأشير: خاص

ركة , وصف تم تعديل نوع الش26266210وفي تاريخ  27112فؤاد كحال نقوال ترك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266222وفي تاريخ  27126احمد شوقى عبد الحميد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266222وفي تاريخ  27121عمر شوقى عبد الحميد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

صف التأشير: خاصو  

تم تعديل نوع الشركة , 26266260وفي تاريخ  27626احمد عبد العال محمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 وصف التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك26266213وفي تاريخ  27113سعاد على عبد المعبود عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266223وفي تاريخ  27144مؤسسه الهدى للتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266220وفي تاريخ  27122سهير مخلص محمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , 26266264وفي تاريخ  27676اسالم محمد حسنين عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27677اسامه صبرى احمد ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

خاصالتأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266211وفي تاريخ  27622فاطمه السيد على الباز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27136موسى عاطف موسى عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266212وفي تاريخ  27133عمرومحمد عطيه رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266212وفي تاريخ  27132جمال عبدالموجود كامل عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266220وفي تاريخ  27122براهيم عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   خالد ا -  72

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266236وفي تاريخ  27171محمود سعيد حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  73

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266260وفي تاريخ  27621عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو سيد عبدالفتاح  -  74

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266213وفي تاريخ  27114كريم محمد نجيب ابراهيم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  75

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 26266217وفي تاريخ  27120صر الدين المندراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى السيد محمد ن -  76

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266223وفي تاريخ  27143طارق على عبد العال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  77

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 26266227وفي تاريخ  27101يل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مينا سمعان ميخائ -  78

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266231وفي تاريخ  27174احمد سيد محمد قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266262وفي تاريخ  27672فرد ،  سبق قيده برقم    سامى فايد ابو سيف عبد السميع ، تاجر -  80

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 26266262وفي تاريخ  27622ناصر عبد الوهاب عبد العزيز عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266262وفي تاريخ  27621فرد ،  سبق قيده برقم    بيتر نشات ميخائيل عوض ، تاجر -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 26266210وفي تاريخ  24627صفاء حمدى يوسف عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 26266236وفي تاريخ  27107يده برقم   احمد مصرى سعد جمعه ، تاجر فرد ،  سبق ق -  84

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: كبده الفالح االسكندريه 22071ر بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشي26266211،  فى تاريخ :   -  1    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: تريد كورتر 16142تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266212،  فى تاريخ :   -  2  TRDE CORNER   

المعرض ابو سته لتجارة وبيع السياراتالى:  13342تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266213،  فى تاريخ :   -  3    

الى: ايه جى لالنشاءات والتوريدات العموميه 22322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266217،  فى تاريخ :   -  4  

ag   

الى: مؤسسه كيان للمقاوالت عامه والوميتال  14222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266212،  فى تاريخ :   -  5

   والتوريدات

الى: مؤسسه جوهر لتجاره وصيانه االجهزه  22321تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266212،  فى تاريخ :   -  6

   الكهربائيه

الى: هوم هانترس ايجيبت 22212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266212،  فى تاريخ :   -  7    

الى: هوم هانترس ايجيبت 22212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266212،  فى تاريخ :   -  8    

الى: المكين للمقاوالت واالستثمار العقارى 22227ركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الش26266223،  فى تاريخ :   -  9    

الى: الجابر كونسلت للتصميمات الهندسيه 23211تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266224،  فى تاريخ :   -  10    

الى: المؤسسه الدولية لتشغيل المعادن 02212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266222،  فى تاريخ :   -  11    

الى: واحه بوش الشلبى لخدمه السيارات 14227تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266222،  فى تاريخ :   -  12    

قيهالى: عصائر نجمه التوفي 26262تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 26266227،  فى تاريخ :   -  13    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركاتتعديالت السجل التجارى      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل    26266264، وفى تاريخ    22263كاظم صابر محمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يتم محو قيد الشركة من السجل التجارى   

تم محو/شطب السجل    26266264، وفى تاريخ    22263كاظم صابر محمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا   

تم محو/شطب    26266264، وفى تاريخ    21232هند عبد الوهاب محمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

جمهوريه مصر  اته والشركة ليس لها فروع داخلالسجل  تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحق

 العربيه وبذلك يتم فسخ الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    26266264، وفى تاريخ    21232هند عبد الوهاب محمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 4

 السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب السجل     26266260، وفى تاريخ    22222ف وشريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : مى عبد اللطي   - 5

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     26266260، وفى تاريخ    22222مى عبد اللطيف وشريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 6

لم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاتهتم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا واست  

تم    26266260، وفى تاريخ    12222غبد السالم وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :  --رائد الهندسة الصناعية    - 7

 محو/شطب السجل  امر محو لنقل مقر الشركة من القاهره الى محافظه القليوبيه

تم    26266216، وفى تاريخ    20063، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :   عمرعبد المجيد عبد الحميد وشركاه   - 8

صر العربيه محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه ومستحقاته والشركة ليس لها فروع داخل جمهوريه م

 وذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

تم    26266216، وفى تاريخ    20063، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : عمرعبد المجيد عبد الحميد وشركاه     - 9

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    26266211، وفى تاريخ    22023احمد محمد وشريكه اسالم عبد الناصر  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 10

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    26266211، وفى تاريخ    22023حمد وشريكه اسالم عبد الناصر  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : احمد م   - 11

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شريك حقوقه وبذلك فسخ ومحو السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     26266212 ، وفى تاريخ   20261السعيد ابراهيم وشريكته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 12

 تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يتم محو قيد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     26266212، وفى تاريخ    20261السعيد ابراهيم وشريكته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 13

ئياامر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نها  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم    26266217، وفى تاريخ    22466عبد العال حسن احمد حموده وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 14

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شريك كافه حقوقه وبذلك بمحى القيد من السجل التجارى

تم    26266217، وفى تاريخ    22466قيدها برقم :  عبد العال حسن احمد حموده وشريكه  ، شركة تضامن  سبق   - 15

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     26266212، وفى تاريخ    4632هشام عطيه رزق وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 16

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     26266212، وفى تاريخ    4632سبق قيدها برقم : هشام عطيه رزق وشركاه  ، توصية بسيطة     - 17

 امر محو لفسخ الشركة واستالم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

، وفى تاريخ    1322قهوه وكافتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 18

تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة   62662122  

، وفى تاريخ    1322قهوه وكافتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 19

جل التجارىستم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يتم محو قيد الشركة من ال   26266212  

تم محو/شطب السجل     26266224، وفى تاريخ    20222خالد الشاعر وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 20

 امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

السجل  تم  تم محو/شطب   26266224، وفى تاريخ    20222خالد الشاعر وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 21

 فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يتم محو قيد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     26266222، وفى تاريخ    2222السحار والنجار وشركاهم  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 22

 امر محو لنقل المقر الى محافظه القليوبيه

،    12371ابراهيم البالح ومصطفى عبد الرحمن محمد الريس وشريكيهما  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  عبده عوض   - 23

تم محو/شطب السجل  امر محو لنقل المقر   26266220وفى تاريخ   

محو/شطب  تم   26266220، وفى تاريخ    23743احمد محمد السيد بدوى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 24

 السجل  امر محو لنقل المقر

، وفى    23743كريم عصام حماد عبد الواحد واحمد محمد السيد بدوى وشريكهم  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 25

تم محو/شطب السجل  امر محو لنقل المقر   26266220تاريخ   

 26670السيد احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  دوديس للمطاعم والتوريدات الغذائيه  احمد DODIS شركة   - 26

تم محو/شطب السجل  لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا   26266236، وفى تاريخ     

 26670دوديس للمطاعم والتوريدات الغذائيه  احمد السيد احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  DODIS شركة   - 27

تم محو/شطب السجل  فسخ الشركة واستالم كل شريك كافه حقوقه   26266236، وفى تاريخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس  26266216وفي تاريخ   ، 12222محمد محمود محمد مصطفى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  2266660666المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس  26266216يخ   ،وفي تار 12222محمد محمود محمد مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  2266660666المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266212وفي تاريخ   ، 0303صابر زكى بطرس وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  666066646وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266212وفي تاريخ   ، 0303صابر زكى بطرس وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  466660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  26266212اريخ   ،وفي ت 17221عبد العليم السيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  26666660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 26266212وفي تاريخ   ، 17221عبد المنصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  26666660666ل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعدي   

تم تعديل رأس المال , وصف  26266222وفي تاريخ   ، 17422احمد فتحى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  2266660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  26266220وفي تاريخ   ، 27622قيدها برقم ، رشا لطفى وشريكها توصية بسيطة  ، سبق -  8

جنيه  066660666التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  26266227وفي تاريخ   ، 10322محمد حسن عوض محمود وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  16666660666ديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تع   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   26266227وفي تاريخ   ، 2102خالد وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  376666660666تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،    

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:    26266227وفي تاريخ   ، 2102ها برقم ،خالد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيد -  11

جنيه  376666660666تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266227وفي تاريخ   ، 2102خالد جمال ريحان وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  376666660666س المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأ   

 26266227وفي تاريخ   ، 12232حسام رشدى عبد المعطى وشريكه خالد محمد غزالى شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  1266660666تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  26266227وفي تاريخ   ، 12232عبد المعطى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،حسام رشدى  -  14

جنيه  1266660666المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تعديل رأس المال  تم 26266227وفي تاريخ   ، 12163شركة احمد سعيد محمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  15

جنيه  1666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  16

جنيه  16666660666ها ،تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال   

تم تعديل رأس المال  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكتها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  17

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264برقم ، نعيمه مصطفى محمود وشريكها شركة تضامن  ، سبق قيدها -  18

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال  26266236وفي تاريخ   ، 0264احمد محمد حماد حسنين وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  19

جنيه  16666660666أس المال ليصبح رأس مالها ،, وصف التأشير:   تعديل ر   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264محمد حماد حسنين وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  20

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  26266236وفي تاريخ   ، 0264ء على مدبولى توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعا -  21

جنيه  16666660666تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

يل رأس المال تم تعد 26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكتها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  22

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  23

يهجن  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  26266236وفي تاريخ   ، 0264احمد محمد حماد حسنين وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  24

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236ريخ   ،وفي تا 0264محمد حماد حسنين وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  25

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  26

جنيه  16666660666المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس    

تم تعديل رأس المال  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكتها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  27

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  28

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  26266236،  وفي تاريخ  0264احمد محمد حماد حسنين وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  29

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264محمد حماد حسنين وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  30

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  31

جنيه  16666660666تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  26266236وفي تاريخ   ، 0264طة  ، سبق قيدها برقم ،نعيمه مصطفى محمود وشريكتها توصية بسي -  32

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264نعيمه مصطفى محمود وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  33

جنيه  16666660666شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأ   

تم تعديل رأس المال  26266236وفي تاريخ   ، 0264احمد محمد حماد حسنين وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  34

جنيه  16666660666, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  26266236وفي تاريخ   ، 0264سنين وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،محمد حماد ح -  35

جنيه  16666660666وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان ,  26266260وفي تاريخ  10312توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     جيالن محمد حسن وشريكها ، -  1

عمارات الشركة  242وصف الـتأشير:   ، اضافه مركز خدمه وصيانه االت تصوير المستندات ويعتبر فرع للشركة بالعنوان 

  السعوديه القبه اودع برقم بتاريخ

تم تعديل  26266260وفي تاريخ  10312، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    جيالن محمد حسن عبد الله وشريكتها  -  2

عمارات  242العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه مركز خدمه وصيانه االت تصوير المستندات ويعتبر فرع للشركة بالعنوان 

  الشركة السعوديه القبه اودع برقم بتاريخ

وفي تاريخ  10312)الفاروق للخدمات المكتبيه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    عمر الفاروق محمود مهران وشريكته  -  3

للشركة  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه مركز خدمه وصيانه االت تصوير المستندات ويعتبر فرع 26266260

عمارات الشركة السعوديه القبه اودع برقم بتاريخ 242بالعنوان    

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  2212ى امام وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    مصطف -  4

ورق  بالمنطقه الصناعيه بمدينه الفيوم الجديده بنشاط قص وتجهيز كرافت 20الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان قطعه االرض رقم 

ى  وقيد برقمشركة الدوليه لتحويل الورق وتعبئه خامات الطباعه اودع برقم   ففلوتنج بنفس االسم التجارى والسمه التجاريه ال   

تم تعديل العنوان , وصف  26266262وفي تاريخ  2212مصطفى امام وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  5

ورق  فيوم الجديده بنشاط قص وتجهيز كرافتبالمنطقه الصناعيه بمدينه ال 20الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان قطعه االرض رقم 

ى  وقيد برقمفلوتنج بنفس االسم التجارى والسمه التجاريه الشركة الدوليه لتحويل الورق وتعبئه خامات الطباعه اودع برقم   ف   

العنوان , تم تعديل  26266262وفي تاريخ  2212محمود سيد عبد العال وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  6

بالمنطقه الصناعيه بمدينه الفيوم الجديده بنشاط قص وتجهيز  20وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان قطعه االرض رقم 

ودع برقم   فى  كرافت ورق فلوتنج بنفس االسم التجارى والسمه التجاريه الشركة الدوليه لتحويل الورق وتعبئه خامات الطباعه ا

  وقيد برقم

تم تعديل العنوان ,  26266211وفي تاريخ  12610رف عادل محمد امين وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    اش -  7

ش المدينه المنوره الدور الثانى النزهه الجديده 2وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان ,  26266211وفي تاريخ  12610    اشرف عادل محمد امين وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم -  8

ش المدينه المنوره الدور الثانى النزهه الجديده 2وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح    

وفي  13622م( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    6م6اكت لتكوين وادارة محافظ االوراق المالية وصناديق االستثمار)ش -  9

ش البنوك  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان / 26266212يخ تار

التجمع الخامس القاهره الجديده 146المبنى االدارى ريدكون قطعه رقم    

تم  26266212وفي تاريخ  26110رقم    شركة عصام ابراهيم عبد العزيز ابراهيم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها ب -  10

2 - 1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركة الرئيسى ليصبح القطعه   / s5   الحى الثانى المنطقه الخامسه القاهره

  الجديده

تم  26266212وفي تاريخ  26110شركة عصام ابراهيم عبد العزيز ابراهيم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  11

مدموجه فى محل واحد بنشاط مطعم ماكوالت ومشروبات  2،  4،  3، 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع محل رقم 

  باردة وساخنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم  12262662وفي تاريخ  26110شركة عصام ابراهيم عبد العزيز ابراهيم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  12

مدموجه فى محل واحد بنشاط مطعم ماكوالت ومشروبات باردة  7،  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه محل رقم 

  وساخنه

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  26266223وفي تاريخ  20220فؤاد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  13

بالدور االرضى مول زينه التجمع الخامس نشاط محل عصائر فريش ومشروبات بارده وساخنه 43وان افتتاح فرع للشركة بعن   

وفي تاريخ  16127شركة بدران ) مصطفى حسين عبد المؤمن بدران وشركاه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  14

السد 2ان عزبه رضا رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنو 26266222   

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  2222السحار والنجار وشركاهم ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  15

المنطقه الصناعيه ب ، ج مدينه العبور وبذلك يمحى القيد من سجل  27661بلوك  7الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى القطعه رقم 

العبور تجارى   

تم تعديل العنوان , وصف  26266222وفي تاريخ  22212احمد الزغارى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  16

المجاورة الثالثه المنطقه السابعه عمارات نموذج 22الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان عمارة رقم   a     مدينه الشروق اودع برقم

تابع 22212قم بر 2626/62/22فى    

تم تعديل العنوان ,  26266222وفي تاريخ  26647محمد بدر الدين نبيل وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  17

التقسيم الجديد بغرب ارابيال التجمع الخامس 262وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ق    

تم تعديل العنوان ,  26266220وفي تاريخ  23743احمد محمد السيد بدوى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  18

العبور وبذلك يتم محو قيد  72ق  10606الحى الخامس بلوك  27وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح عقار رقم فيال 

الى محافظه القليوبيهالشركة من سجل العبور لنقل المقر    

وفي تاريخ  23743كريم عصام حماد عبد الواحد واحمد محمد السيد بدوى وشريكهم ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  19

ق  10606الحى الخامس بلوك  27تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح عقار رقم فيال  26266220

وبذلك يتم محو قيد الشركة من سجل العبور لنقل المقر الى محافظه القليوبيهالعبور  72   

تم تعديل  26266220وفي تاريخ  12227احمد عبد الجواد احمد حسن وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  20

طقه المستثمر نوانه قطعه ارض بدون بمنالعنوان , وصف الـتأشير:   ، انشاء فرع للشركة يكون غرضه انشاء وتشغيل حضانات وع

م مربع وذلك طبقا لتحصيل هيئه المجتمعات العمرانيه جهات مدينه الشروق  242الحى الثانى بمساحه  2الصغير المجاوره ب 

2073الصادر رقم    

 12371ا برقم    عبده عوض ابراهيم البالح ومصطفى عبد الرحمن محمد الريس وشريكيهما ، شركة تضامن ،  سبق قيده -  21

الحى  3رقم 11661م مربع  266تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح منطقه  26266220وفي تاريخ 

فظه القليوبيهاالول مدينه العبور الحى االول محافظه القليوبيه وبذلك يتم محو قيد الشركة من السجل التجارى لنقل المقر الى محا   

 26266220وفي تاريخ  12024شركة المجد الجديدة ) محمود ابو المجد وشريكه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  22

ش فلطسين المعادى القاهره مكتب 31تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان   G01  

تم تعديل العنوان , وصف  26266220وفي تاريخ  27663ا برقم    احمد كريم و محمود بالل ، شركة تضامن ،  سبق قيده -  23

ش مصطفى كامل ناصيه المدينه المنوره  34الدور الثالث فوق االرضى عقار رقم  16الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح شقه 

  عين شمس

تم تعديل العنوان , وصف  26266227ريخ وفي تا 23477هيثم احمد محمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  24

متر  0م من ش مستجد بعرض  12الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح ش الصرف الصحى ش تخطيطى بعرض 

  حوض المبخره المرج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

صف الـتأشير:   تم تعديل العنوان , و 26266227وفي تاريخ  23477فاميلى سكول ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  25

متر حوض  0م من ش مستجد بعرض  12، تم تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح ش الصرف الصحى ش تخطيطى بعرض 

  المبخره المرج

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  23477هيثم احمد محمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  26

متر  0م من ش مستجد بعرض  12يل عنوان المقر الرئيسى ليصبح ش الصرف الصحى ش تخطيطى بعرض الـتأشير:   ، تم تعد

  حوض المبخره المرج

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    26266227وفي تاريخ  23477فاميلى سكول ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  27

متر حوض  0م من ش مستجد بعرض  12صرف الصحى ش تخطيطى بعرض ، تم تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح ش ال

  المبخره المرج

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  23477هيثم احمد محمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  28

ش الجهاد بيجام شبر الخميه اول 32الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    26266227وفي تاريخ  23477فاميلى سكول ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  29

ش الجهاد بيجام شبر الخميه اول 32، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  27262662وفي تاريخ  23477هيثم احمد محمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  30

ش الجهاد بيجام شبر الخميه اول 32الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    26266227وفي تاريخ  23477فاميلى سكول ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  31

ام شبر الخميه اولش الجهاد بيج 32، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  26266227وفي تاريخ  22207كريم فؤاد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  32

ش شركة روالن الهضبه الوسطى المقطم القاهره عمارات الهيئه  122عماره  4الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان محل رقم 

ناء واالسكانالعامه لتعاونيات الب   

تم تعديل العنوان ,  26266227وفي تاريخ  12163شركة احمد سعيد محمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  33

التجمع االول القاهره لممارسه النشاط االول توريدات عموميه  16فيال  2وصف الـتأشير:   ، تعديل المركز الرئيسى ليصبح بنفسج 

متكامله والتصديروالمقاوالت ال   

تم تعديل العنوان ,  26266227وفي تاريخ  12163شركة احمد سعيد محمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  34

ين منطقه الصناعات الصغيره الورش بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه الع 20وصف الـتأشير:   ، عنوان الكائن قطعه رقم 

مع الثالث لممارسه النشاط الثانى اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع حجر صناعى وانترولوكالسخنه بالتج  .... 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الطبيعى  اقامه واداره محطات استقبال الغاز -1احمد كمال عبد الجيد ابراهيم وشريكيه ، شركة تضامن  اصبح نشاط الشركة  -  1

ت او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج الى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطه الناقال

ك صيانه تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر واالستكشاف ويشمل ذل -2المختصه او االنابيب واليشمل ذلك نقل البترول 

كمله العمال والمضخات البتروليه حفر ابار الميارة واالبار غير العميقه الالزمه الغراض البترول االعمال المدنيه الممعدات الحفر 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266260وفي تاريخ  17622الحفر والصيانه معالجة االسطح من ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

اقامه واداره محطات استقبال الغاز الطبيعى او  -1شركاه ، شركة تضامن  اصبح نشاط الشركة محمد عبد الجواد شلبى و -  2

لمختصه اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج الى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطه الناقالت ا

ه معدات البتروليه المسانده لعمليات الحفر واالستكشاف ويشمل ذلك صيانتقديم الخدمات  -2او االنابيب واليشمل ذلك نقل البترول 

عمال الحفر الحفر والمضخات البتروليه حفر ابار الميارة واالبار غير العميقه الالزمه الغراض البترول االعمال المدنيه المكمله ال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 60262662وفي تاريخ  17622والصيانه معالجة االسطح من ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

وانابيب االنتاج  احمد كمال عبد الجيد ابراهيم وشريكيه ، شركة تضامن  الترسيبات والخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف -  3

استزراع لها قابله لالستزراع واستصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجع - 3الخدمات المتعلقه باالستكشاف البترولى 

اعداد دراسات  -4االراض المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االرض مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع 

القرارات الجدوى للمشروعات مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حدة مع مراعاه احكام القوانين وللوائح و

وفي تاريخ  17622ة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   الساري

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266260  

نتاج اال محمد عبد الجواد شلبى وشركاه ، شركة تضامن  الترسيبات والخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف وانابيب -  4

استزراع استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع و - 3الخدمات المتعلقه باالستكشاف البترولى 

اعداد دراسات  -4االراض المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االرض مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع 

القرارات حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حدة مع مراعاه احكام القوانين وللوائح و الجدوى للمشروعات مع افراد

وفي تاريخ  17622السارية وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266260  

ما عدا الكمبيوتر فؤاد وشركاها ، توصية بسيطة  تعديل نشاط الشركة ليصبح االستيراد بكافه انواعه وتوريدات عامه فيسونيا  -  5

حكم فى وتركيب وبرمجه وحدات االضاءه وانظمه التحكم فيها وانظمه المراقبه بالكميرات وانذار واطفاء الحريق وايضا انظمه الت

تم تعديل 26266213وفي تاريخ  3217من السرقه واعمال المقاوالت ،  سبق قيدها برقم    الدخول والخروج والحمايه واالنذار

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

امه فيما عدا فاخر فهيم لبيب وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل نشاط الشركة ليصبح االستيراد بكافه انواعه وتوريدات ع -  6

ضا انظمه االضاءه وانظمه التحكم فيها وانظمه المراقبه بالكميرات وانذار واطفاء الحريق واي الكمبيوتر وتركيب وبرمجه وحدات

تم 26266213وفي تاريخ  3217التحكم فى الدخول والخروج والحمايه واالنذار من السرقه واعمال المقاوالت ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

عدا الكمبيوتر  ؤاد وشركاها ، شركة تضامن  تعديل نشاط الشركة ليصبح االستيراد بكافه انواعه وتوريدات عامه فيماسونيا ف -  7

حكم فى وتركيب وبرمجه وحدات االضاءه وانظمه التحكم فيها وانظمه المراقبه بالكميرات وانذار واطفاء الحريق وايضا انظمه الت

تم تعديل 26266213وفي تاريخ  3217ن السرقه واعمال المقاوالت ،  سبق قيدها برقم   الدخول والخروج والحمايه واالنذار م

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

فيما عدا  فاخر فهيم لبيب وشركاه ، شركة تضامن  تعديل نشاط الشركة ليصبح االستيراد بكافه انواعه وتوريدات عامه -  8

ضا انظمه ضاءه وانظمه التحكم فيها وانظمه المراقبه بالكميرات وانذار واطفاء الحريق وايالكمبيوتر وتركيب وبرمجه وحدات اال

تم 26266213وفي تاريخ  3217التحكم فى الدخول والخروج والحمايه واالنذار من السرقه واعمال المقاوالت ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

ما عدا الكمبيوتر سونيا فؤاد وشركاها ، توصية بسيطة  تعديل نشاط الشركة ليصبح االستيراد بكافه انواعه وتوريدات عامه في -  9

حكم فى وتركيب وبرمجه وحدات االضاءه وانظمه التحكم فيها وانظمه المراقبه بالكميرات وانذار واطفاء الحريق وايضا انظمه الت

تم تعديل 26266213وفي تاريخ  3217يه واالنذار من السرقه واعمال المقاوالت ،  سبق قيدها برقم   الدخول والخروج والحما

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

عامه فيما عدا  فاخر فهيم لبيب وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل نشاط الشركة ليصبح االستيراد بكافه انواعه وتوريدات -  10

ضا انظمه وبرمجه وحدات االضاءه وانظمه التحكم فيها وانظمه المراقبه بالكميرات وانذار واطفاء الحريق وايالكمبيوتر وتركيب 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم 26266213وفي تاريخ  3217التحكم فى الدخول والخروج والحمايه واالنذار من السرقه واعمال المقاوالت ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

 ، توصية بسيطة  اضافه نشاط المقاوالت العموميه ، AISC- هويدا يوسف راضى حميدة وشركاها لخدمات معلومات الطيران -  11

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266213وفي تاريخ  2223سبق قيدها برقم      

وفي  2223اط المقاوالت العموميه ،  سبق قيدها برقم   هويدا يوسف راضى حميده وشركاها ، توصية بسيطة  اضافه نش -  12

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266213تاريخ   

وفي  2223رضا السيد يوسف المدبولى وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط المقاوالت العموميه ،  سبق قيدها برقم    -  13

التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف 26266213تاريخ   

ها برقم   احمد زكى حسين احمد وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع وتجاره المستلزمات الطبيه ،  سبق قيد -  14

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266213وفي تاريخ  26444  

دير والتوكيالت لمقاوالت عامه واعمال التشطيبات واالستيراد والتصعبد العليم السيد وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط ا -  15

رقم  واالثاث المعدنى الخفيف والصناعات الحديثه ،  سبق قيدها ب  p v c التجاريه واضافه نشاط تصنيع االثاث المكتبى و االلمونيوم

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266212وفي تاريخ  17221   

شطيبات عبد المنصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط المقاوالت عامه واعمال الت -  16

واالثاث المعدنى الخفيف   p v c واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه واضافه نشاط تصنيع االثاث المكتبى و االلمونيوم

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266212وفي تاريخ  17221رقم   والصناعات الحديثه ،  سبق قيدها ب  

ستلزمات الطبيه ايمن محمد  جمعة وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والم -  17

النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة تم تعديل26266212وفي تاريخ  16036دون االدويه ،  سبق قيدها برقم     

لطبيه دون االدويه ، شركة الدلتا ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات ا -  18

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266212وفي تاريخ  16036سبق قيدها برقم      

وفي  20220ريكه ، شركة تضامن  يصبح نشاط المحل الرئيسى محل اسماك وماكوالت بحريه ،  سبق قيدها برقم   فؤاد وش -  19

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266223تاريخ   

وكيالت ت -يه محاصيل زراع -حسين ربيع وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل بند نشاط الشركه ليصبح توريدات عموميه  -  20

وفي  26720استصالح اراضى صحراويه ماعدا سيناء ،  سبق قيدها برقم    -تجاريه اداره وتشغيل المشروعات العقاريه والطاقه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266223تاريخ   

وفي تاريخ  23273دها برقم   رامى مصطفى محمد وشريكه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط / المقاوالت ،  سبق قي -  21

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266224  

وفي تاريخ  23273رامى مصطفى محمد وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط / المقاوالت ،  سبق قيدها برقم    -  22

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266224  

ات الكحوليه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع وبيع وتوزيع الكمامات والمناديل المبلله والمسح احمد فتحى وشركاه -  23

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 26266222وفي تاريخ  17422والمطهرات والفوط الصحيه ،  سبق قيدها برقم   

 بسيطة

وفي تاريخ  12134حذف نشاط / االستيراد ،  سبق قيدها برقم    سميحة كامل السيد الروبى وشريكها ، شركة تضامن  تم -  24

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266222  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  12134محمد فتحى سيف مدنى وشركاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط / االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  25

ركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ش26266222  

غذائيه ،   شركة بدران ) مصطفى حسين عبد المؤمن بدران وشركاه ( ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تعبئه وتغليف مواد -  26

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266222وفي تاريخ  16127سبق قيدها برقم     

شركة ،  ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد والتصدير من نشاط ال شركة المجد الجديدة ) محمود ابو المجد وشريكه ( -  27

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة26266220وفي تاريخ  12024سبق قيدها برقم     

اهزة الغاء نشاط ورشه مالبس ج -احمد عبد الجواد احمد حسن وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط االستثمار العقارى  -  28

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 26266220وفي تاريخ  12227تطريز وورشه اعمال نجارة ،  سبق قيدها برقم    -ومفروشات 

توصية بسيطة   

مقاوالت شركة احمد سعيد محمد وشريكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط الى غرض الشركة ليصبح التوريدات العموميه وال -  29

،  سبق قيدها  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع حجر صناعى وانترلوك وبالط بجميع انواعه وتكسيات حجريه -المتكامله والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن26266227وفي تاريخ  12163برقم     

لسيارات من والى ايجار وتاجير ا - 1محمد حسن عوض محمود وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة ليصبح /  -  30

نقل العمال داخل جمهوريه مصر  -3النقل وتنظيم الرحالت الداخليه داخل جمهوريه مصر العربيه وفى حدود المصرح به  -2الغير 

تم 26266227وفي تاريخ  10322التصدير بعد استصدار التراخيص الالزمه لممارسه النشاط ،  سبق قيدها برقم    -4العربيه 

صف التأشير:  توصية بسيطةتعديل النشاط , و  

) كهرباء  حسام رشدى عبد المعطى وشريكه خالد محمد غزالى ، شركة تضامن  اضافة نشاط القيام باعمال الكتروميكانيكال -  31

تم تعديل النشاط , 26266227وفي تاريخ  12232وميكانيكا واعمال انظمه مكافحه حريق وانظمة االنذار ،  سبق قيدها برقم   

لتأشير:  شركة تضامنوصف ا  

كا واعمال حسام رشدى عبد المعطى وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط القيام باعمال الكتروميكانيكال ) كهرباء وميكاني -  32

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  26266227وفي تاريخ  12232انظمه مكافحه حريق وانظمة االنذار ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  10223شركة مهند محمد سيد همام وشركاة للمقاوالت والتشطيبات والتوريدات ، سبق قيدها برقم    -  1

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة26266217  

لكيان القانونى  , وصف تم تعديل ا26266212وفي تاريخ  23244محمد سعيد وشريكه للمقاوالت العامه ، سبق قيدها برقم    -  2

 التأشير: توصية بسيطة
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تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 26266220وفي تاريخ  12646محمد ممدوح بحيرى وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  3

 شركة تضامن

قانونى  , وصف التأشير: تم تعديل الكيان ال26266220وفي تاريخ  12646جمال احمد حافظ وشركائه ، سبق قيدها برقم    -  4

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 26266227وفي تاريخ  23477هيثم احمد محمد وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  5

 شركة تضامن

شركة تضامن تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير:26266227وفي تاريخ  23477فاميلى سكول ، سبق قيدها برقم    -  6  

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: ياسر محمود على عفا  20201شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266264،  فى تاريخ :   -  1

 الله وشريكه

الى: عبد المنصف عبد  17221التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  توصية بسيطة  تم  26266212،  فى تاريخ :   -  2

 المنصف السعيد عبد العزيز وشركاه

الى: صابر زكى بطرس  0303شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266212،  فى تاريخ :   -  3

 وشركاه

الى: رامى مصطفى محمد  23273م التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة تضامن  ت  26266224،  فى تاريخ :   -  4

 وشريكه

الى: محمد ممدوح بحيرى  12646توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266220،  فى تاريخ :   -  5

 وشريكه

الى: محمد ممدوح بحيرى  12646سم الشركة المقيدة برقم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل ا  26266220،  فى تاريخ :   -  6

 وشريكه

الى: نجيب نظمى فهمى وشركاه 107شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266236،  فى تاريخ :   -  7  

الى: نصره محمد مرسى  23123م توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برق  26266236،  فى تاريخ :   -  8

 وشريكها

الى: احمد صالح ابراهيم  23222توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266236،  فى تاريخ :   -  9

 عفيفى وشركاه

ى: محمد حماد حسنين ال 0264توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266236،  فى تاريخ :   -  10

 وشريكته

الى: محمد حماد حسنين  0264شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266236،  فى تاريخ :   -  11

 وشريكته

ن الى: محمد حماد حسني 0264توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266236،  فى تاريخ :   -  12

 وشريكته
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الى: محمد حماد حسنين  0264شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   26266236،  فى تاريخ :   -  13

 وشريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الشريك  سيد عبد النبى سعيد خميس  توصية بسيطة  مدير و شريك  يختص الطرف االول سيد عبد النبى سعيد خميس -  1

يع اصول او المتضامن منفردا بالتعدات والتصرفات ايا كانت قيمتها وكذلك التصرفات برهن عقارات او اصول الشركة وكذلك ب

13262برقم       26266264ق فى توكيل الغير فى ذلك ، تاريخ : عقارات الشركة سواء لنفسه او للغير وله الح  

الشريك  سيد عبد النبى سعيد خميس  توصية بسيطة  مدير و شريك  يختص الطرف االول سيد عبد النبى سعيد خميس -  2

يع اصول او وكذلك بالمتضامن منفردا بالتعدات والتصرفات ايا كانت قيمتها وكذلك التصرفات برهن عقارات او اصول الشركة 

13262برقم       26266264عقارات الشركة سواء لنفسه او للغير وله الحق فى توكيل الغير فى ذلك ، تاريخ :   

ر محمود ، محمد محمد بهاء الدين بدير شحاته  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تعديل االداره والتوقيع لتصبح للشريكين ياس -  3

20201برقم       26266264منفردين ، تاريخ :  بهاء الدين مجتمعين او  

ر محمود ، محمد محمد بهاء الدين بدير شحاته  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تعديل االداره والتوقيع لتصبح للشريكين ياس -  4

20201برقم       26266264بهاء الدين مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ود ، محمد تضامن  مدير و شريك  تم تعديل االداره والتوقيع لتصبح للشريكين ياسر محم محمود حسن على مسعود  شركة -  5

20201برقم       26266264بهاء الدين مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ود ، محمد محمود حسن على مسعود  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تعديل االداره والتوقيع لتصبح للشريكين ياسر محم -  6

20201برقم       26266264هاء الدين مجتمعين او منفردين ، تاريخ : ب  

حمود ، محمد ياسر محمود على عفا الله  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تعديل االداره والتوقيع لتصبح للشريكين ياسر م -  7

20201برقم       26266264بهاء الدين مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

حمود ، محمد ود على عفا الله  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تعديل االداره والتوقيع لتصبح للشريكين ياسر مياسر محم -  8

20201برقم       26266264بهاء الدين مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

قوقه ، د واستلم كافه حمحمد بهاء الدين بدير شحاته  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك / محمود حسن على مسعو -  9

20201برقم       26266264تاريخ :   

حقوقه ،  محمد بهاء الدين بدير شحاته  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك / محمود حسن على مسعود واستلم كافه -  10

20201برقم       26266264تاريخ :   

ه ، ج الشريك / محمود حسن على مسعود واستلم كافه حقوقمحمود حسن على مسعود  شركة تضامن  مدير و شريك  خرو -  11

20201برقم       26266264تاريخ :   

ه ، محمود حسن على مسعود  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك / محمود حسن على مسعود واستلم كافه حقوق -  12

20201برقم       26266264تاريخ :   

وقه ، كة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك / محمود حسن على مسعود واستلم كافه حقياسر محمود على عفا الله  شر -  13

20201برقم       26266264تاريخ :   
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وقه ، ياسر محمود على عفا الله  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك / محمود حسن على مسعود واستلم كافه حق -  14

20201برقم       26266264تاريخ :   

بقا لبطاقه محمد بهاء الدين بدير شحاته  شركة تضامن  مدير و شريك  تصحيح اسم الشريك محمد بهاء الدين بدير شحاته ط -  15

20201برقم       26266264الرقم القومى ، تاريخ :   

بقا لبطاقه شحاته ط محمد بهاء الدين بدير شحاته  شركة تضامن  مدير و شريك  تصحيح اسم الشريك محمد بهاء الدين بدير -  16

20201برقم       26266264الرقم القومى ، تاريخ :   

بطاقه محمود حسن على مسعود  شركة تضامن  مدير و شريك  تصحيح اسم الشريك محمد بهاء الدين بدير شحاته طبقا ل -  17

20201برقم       26266264الرقم القومى ، تاريخ :   

بطاقه ضامن  مدير و شريك  تصحيح اسم الشريك محمد بهاء الدين بدير شحاته طبقا لمحمود حسن على مسعود  شركة ت -  18

20201برقم       26266264الرقم القومى ، تاريخ :   

قا لبطاقه ياسر محمود على عفا الله  شركة تضامن  مدير و شريك  تصحيح اسم الشريك محمد بهاء الدين بدير شحاته طب -  19

20201برقم       26266264: الرقم القومى ، تاريخ   

قا لبطاقه ياسر محمود على عفا الله  شركة تضامن  مدير و شريك  تصحيح اسم الشريك محمد بهاء الدين بدير شحاته طب -  20

20201برقم       26266264الرقم القومى ، تاريخ :   

ه قيع والتعامالت والتمثيل امام الجهات الحكوميعمرو محمد محمود محمد  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االداره والتو -  21

ل منهم وغير الحكوميه تكون للشريكين مجتمعين او منفردين دون رجوع احدهم الى االخر فى التصرف او العمل القانونى ولك

واالقراض  مطلق الحق فى التعامل مع البنوك وكافه المؤسست الماليه والتمويليه باسم الشركة وفى الصرف والقيض وااليداع

ريخ : واالقتراض والرهن واتخاذ كافه االجراءات التى تلزم التمام تلم االعمال باسم الشركة دون الرجوع الى الطرف االخر ، تا

12222برقم       26266216  

ه الحكومي عمرو محمد محمود محمد  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االداره والتوقيع والتعامالت والتمثيل امام الجهات -  22

ل منهم وغير الحكوميه تكون للشريكين مجتمعين او منفردين دون رجوع احدهم الى االخر فى التصرف او العمل القانونى ولك

واالقراض  مطلق الحق فى التعامل مع البنوك وكافه المؤسست الماليه والتمويليه باسم الشركة وفى الصرف والقيض وااليداع

ريخ : افه االجراءات التى تلزم التمام تلم االعمال باسم الشركة دون الرجوع الى الطرف االخر ، تاواالقتراض والرهن واتخاذ ك

12222برقم       26266216  

التنازل فى القضايا  فاخر فهيم لبيب  توصية بسيطة  مدير و شريك  للشريك المتضامن فاخر فهيم لبيب الحق فى التصالح و -  23

لشركه كلها ف درجاتها وامام المحامى العام والحق منفردا بالبيع والشراء والتصرف فى ممتلكات واصول اامام جميع المحاكم باختال

3217برقم       26266213او بعضها ، تاريخ :   

التنازل فى القضايا  فاخر فهيم لبيب  توصية بسيطة  مدير و شريك  للشريك المتضامن فاخر فهيم لبيب الحق فى التصالح و -  24

لشركه كلها مام جميع المحاكم باختالف درجاتها وامام المحامى العام والحق منفردا بالبيع والشراء والتصرف فى ممتلكات واصول اا

3217برقم       26266213او بعضها ، تاريخ :   

تنازل فى القضايا ال فاخر فهيم لبيب  شركة تضامن  مدير و شريك  للشريك المتضامن فاخر فهيم لبيب الحق فى التصالح و -  25

لشركه كلها امام جميع المحاكم باختالف درجاتها وامام المحامى العام والحق منفردا بالبيع والشراء والتصرف فى ممتلكات واصول ا

3217برقم       26266213او بعضها ، تاريخ :   

تنازل فى القضايا بيب الحق فى التصالح و الفاخر فهيم لبيب  شركة تضامن  مدير و شريك  للشريك المتضامن فاخر فهيم ل -  26

لشركه كلها امام جميع المحاكم باختالف درجاتها وامام المحامى العام والحق منفردا بالبيع والشراء والتصرف فى ممتلكات واصول ا

3217برقم       26266213او بعضها ، تاريخ :   
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التنازل فى القضايا  ك المتضامن فاخر فهيم لبيب الحق فى التصالح وفاخر فهيم لبيب  توصية بسيطة  مدير و شريك  للشري -  27

لشركه كلها امام جميع المحاكم باختالف درجاتها وامام المحامى العام والحق منفردا بالبيع والشراء والتصرف فى ممتلكات واصول ا

3217برقم       26266213او بعضها ، تاريخ :   

التنازل فى القضايا  طة  مدير و شريك  للشريك المتضامن فاخر فهيم لبيب الحق فى التصالح وفاخر فهيم لبيب  توصية بسي -  28

لشركه كلها امام جميع المحاكم باختالف درجاتها وامام المحامى العام والحق منفردا بالبيع والشراء والتصرف فى ممتلكات واصول ا

3217برقم       26266213او بعضها ، تاريخ :   

ك مصطفى عصمت عبد المعز ابراهيم  توصية بسيطة  مدير غير شريك  وله حق تمثيل الشركة امام مصلحه الجمار -  29

غير حكوميه ومدريات التموين والطب البيطرى ومصلحه الضرائب وهيئه التامينات وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وال

26022برقم       26266213ن الشركة ، تاريخ : وهو المسئول عن اى مساله قانونيه تصدر ع  

:  محمد فكرى عبد المقتدر عبد العزيز  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ -  30

10223برقم       26266217  

يخ : لم كافه حقوقه ، تارمحمد فكرى عبد المقتدر عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واست -  31

10223برقم       26266217  

 26266217مصطفى صالح الدين محمد توفيق  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  32

10223برقم        

:  فه حقوقه ، تاريخمصطفى صالح الدين محمد توفيق  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كا -  33

10223برقم       26266217  

برقم      26266217ناجى عبد الله على السيد  شركة تضامن  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  34

 10223  

برقم     26266217: ناجى عبد الله على السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ  -  35

  10223  

    26266217مهند محمد سيد همام محفوظ  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  36

10223برقم     

    26266217مهند محمد سيد همام محفوظ  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  37

10223برقم     

:  محمد فكرى عبد المقتدر عبد العزيز  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ -  38

10223برقم       26266217  

يخ : محمد فكرى عبد المقتدر عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تار -  39

10223برقم       62172626  

 26266217مصطفى صالح الدين محمد توفيق  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  40

10223برقم        

:  مصطفى صالح الدين محمد توفيق  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ -  41

10223برقم       26266217  

برقم      26266217ناجى عبد الله على السيد  شركة تضامن  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  42

 10223  
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برقم     26266217ناجى عبد الله على السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  43

  10223  

    26266217مهند محمد سيد همام محفوظ  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  44

10223برقم     

    26266217مهند محمد سيد همام محفوظ  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  45

10223برقم     

ا السيد / محمد كرى عبد المقتدر عبد العزيز  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردمحمد ف -  46

رهن او  فكرى عبد المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيب

ته ، تاريخ : بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى مواجه بيع عقار او منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون

10223برقم       26266217  

ردا السيد / محمد محمد فكرى عبد المقتدر عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منف -  47

رهن او  صرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيبفكرى عبد المقتدر عبد العزيز اما اعمال الت

ته ، تاريخ : بيع عقار او منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى مواجه

10223برقم       26266217  

لسيد / محمد و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ا مصطفى صالح الدين محمد توفيق  شركة تضامن  مدير -  48

رهن او  فكرى عبد المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيب

ته ، تاريخ : نافذه فى مواجهبيع عقار او منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير 

10223برقم       26266217  

دا السيد / محمد مصطفى صالح الدين محمد توفيق  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفر -  49

رهن او  او ترتيب فكرى عبد المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض

ته ، تاريخ : بيع عقار او منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى مواجه

10223برقم       26266217  

حمد فكرى عبد / مناجى عبد الله على السيد  شركة تضامن  شريك موصى  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا السيد  -  50

عقار او  المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيب رهن او بيع

    26266217منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى مواجهته ، تاريخ : 

10223برقم     

محمد فكرى عبد  ناجى عبد الله على السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا السيد / -  51

عقار او  المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيب رهن او بيع

    26266217بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى مواجهته ، تاريخ : منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون 

10223برقم     

مد فكرى مهند محمد سيد همام محفوظ  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا السيد / مح -  52

بيع عقار  مس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيب رهن اوعبد المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى ت

    26266217:  او منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى مواجهته ، تاريخ

10223برقم     

محمد فكرى  داره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا السيد /مهند محمد سيد همام محفوظ  توصية بسيطة  مدير و شريك  اال -  53

بيع عقار  عبد المقتدر عبد العزيز اما اعمال التصرف التى تمس اصل من اصول الشركة او الحصول على قرض او ترتيب رهن او

    26266217:  جهته ، تاريخاو منقول مملوك للشركة فيجب ان يكون بموافقه كتابيه من الشريكين واال اعتبرت غير نافذه فى موا

10223برقم     
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    26266212سحر عبد المنعم محمد متولى  شركة تضامن  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  54

23244برقم     

    26266212: سحر عبد المنعم محمد متولى  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ  -  55

23244برقم     

برقم     26266212عمرو عبده احمد الراعى  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  56

  23244  

م برق    26266212عمرو عبده احمد الراعى  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  57

  23244  

المتضامن عبد  احمد صفوت عبد الرؤف حسن  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للشريك -  58

    26266212المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

17221برقم     

المتضامن عبد  احمد صفوت عبد الرؤف حسن  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للشريك -  59

    26266212المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

17221برقم     

ضامن عبد المنصف د  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للشريك المتعبد العليم السيد السي -  60

برقم       26266212عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

17221 

ضامن عبد المنصف تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للشريك المت عبد العليم السيد السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  -  61

برقم       26266212عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

17221 

يصبح للشريك الداره والتوقيع لعبد المنصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق ا -  62

تاريخ :  المتضامن عبد المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ،

17221برقم       26266212  

يصبح للشريك وقيع لعبد المنصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والت -  63

تاريخ :  المتضامن عبد المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ،

17221برقم       26266212  

ضامن ريك المتاحمد سعد عبدالمنصف عبدالعزيز  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للش -  64

    26266212عبد المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

17221برقم     

ريك المتضامن احمد سعد عبدالمنصف عبدالعزيز  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للش -  65

    26266212منصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : عبد المنصف عبد ال

17221برقم     

لمتضامن عبد محمد عبدالعليم السيد السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للشريك ا -  66

    26266212ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى 

17221برقم     
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لمتضامن عبد محمد عبدالعليم السيد السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح للشريك ا -  67

    26266212غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق 

17221برقم     

ح للشريك عبد السالم مصطفى عبد الفتاح الصواف  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل حق االداره والتوقيع ليصب -  68

تاريخ :  ا ،المتضامن عبد المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافه

17221برقم       26266212  

ح للشريك عبد السالم مصطفى عبد الفتاح الصواف  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل حق االداره والتوقيع ليصب -  69

تاريخ :  المتضامن عبد المنصف عبد المنصف السعيد منفردا وله فى ذلك اوسع السلطات فى تحقيق غرض الشركة واهدافها ،

17221برقم       12262662  

معين او ليليان صابر ذكى بطرس  شركة تضامن  مدير و شريك  يصبح حق االداره والتوقيع مخوال لجميع الشركاء مجت -  70

0303برقم       26266212منفردين ، تاريخ :   

معين او ميع الشركاء مجتليليان صابر ذكى بطرس  شركة تضامن  مدير و شريك  يصبح حق االداره والتوقيع مخوال لج -  71

0303برقم       26266212منفردين ، تاريخ :   

مجتمعين او  كريستين صابر زكى بطرس  شركة تضامن  مدير و شريك  يصبح حق االداره والتوقيع مخوال لجميع الشركاء -  72

0303برقم       26266212منفردين ، تاريخ :   

مجتمعين او  مدير و شريك  يصبح حق االداره والتوقيع مخوال لجميع الشركاء  كريستين صابر زكى بطرس  شركة تضامن -  73

0303برقم       26266212منفردين ، تاريخ :   

يد لبلوغه سن احمد صفوت عبد الرؤف حسن  توصية بسيطة  شريك متضامن  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم الس -  74

17221رقم   ب    26266212الرشد ، تاريخ :   

يد لبلوغه سن احمد صفوت عبد الرؤف حسن  توصية بسيطة  شريك متضامن  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم الس -  75

17221برقم       26266212الرشد ، تاريخ :   

لوغه سن الرشد ، العليم السيد لب عبد العليم السيد السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد -  76

17221برقم       26266212تاريخ :   

لوغه سن الرشد ، عبد العليم السيد السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم السيد لب -  77

17221برقم       26266212تاريخ :   

د عبد العليم د العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  رفع الواليه عن االستاذ / محمعبد المنصف عبد المنصف السعيد عب -  78

17221برقم       26266212السيد لبلوغه سن الرشد ، تاريخ :   

د عبد العليم عبد المنصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  رفع الواليه عن االستاذ / محم -  79

17221برقم       26266212لوغه سن الرشد ، تاريخ : السيد لب  

السيد لبلوغه  احمد سعد عبدالمنصف عبدالعزيز  توصية بسيطة  شريك متضامن  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم -  80

17221برقم       26266212سن الرشد ، تاريخ :   

السيد لبلوغه  شريك متضامن  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم  احمد سعد عبدالمنصف عبدالعزيز  توصية بسيطة -  81

17221برقم       26266212سن الرشد ، تاريخ :   

د لبلوغه سن محمد عبدالعليم السيد السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم السي -  82

17221برقم       26266212الرشد ، تاريخ :   
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د لبلوغه سن محمد عبدالعليم السيد السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد العليم السي -  83

17221برقم       26266212الرشد ، تاريخ :   

لعليم السيد ذ / محمد عبد اعبد السالم مصطفى عبد الفتاح الصواف  توصية بسيطة  شريك موصى  رفع الواليه عن االستا -  84

17221برقم       26266212لبلوغه سن الرشد ، تاريخ :   

لعليم السيد عبد السالم مصطفى عبد الفتاح الصواف  توصية بسيطة  شريك موصى  رفع الواليه عن االستاذ / محمد عبد ا -  85

17221برقم       26266212لبلوغه سن الرشد ، تاريخ :   

خ : عبد الرؤف حسن  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، تاري احمد صفوت -  86

17221برقم       26266212  

خ : احمد صفوت عبد الرؤف حسن  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، تاري -  87

17221برقم       26266212  

برقم     26266212عبد العليم السيد السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، تاريخ :  -  88

  17221  

برقم     26266212عبد العليم السيد السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، تاريخ :  -  89

  17221  

ريك موصى ، منصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفه الشريك الى شعبد ال -  90

17221برقم       26266212تاريخ :   

ريك موصى ، عبد المنصف عبد المنصف السعيد عبد العزيز  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفه الشريك الى ش -  91

17221م   برق    26266212تاريخ :   

تاريخ :  احمد سعد عبدالمنصف عبدالعزيز  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، -  92

17221برقم       26266212  

تاريخ :  احمد سعد عبدالمنصف عبدالعزيز  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، -  93

17221م   برق    26266212  

  26266212:  محمد عبدالعليم السيد السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، تاريخ -  94

17221برقم       

  26266212:  محمد عبدالعليم السيد السيد  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفه الشريك الى شريك موصى ، تاريخ -  95

11722برقم       

صى ، تاريخ : عبد السالم مصطفى عبد الفتاح الصواف  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفه الشريك الى شريك مو -  96

17221برقم       26266212  

صى ، تاريخ : عبد السالم مصطفى عبد الفتاح الصواف  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفه الشريك الى شريك مو -  97

17221م   برق    26266212  

سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه  -  98

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

 اندر تكنولوجى القابضههانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ممثال عن شركة ث -  99

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   
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احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى  -  100

27633برقم       26266212القابضه لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

ه محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضهبة  -  101

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

ابضه احمد محمد احمد الشربينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى الق -  102

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

ه احمد مصطفى محمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منتدب . ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابض -  103

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

ثمارات شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه لالست  سيف عمرو كمال الدين عمرو -  104

27633برقم       26266212الماليه ، تاريخ :   

ثمارات هانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه لالست -  105

27633برقم       66212262الماليه ، تاريخ :   

احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه  -  106

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

شركة ثاندر تكنولوجى القابضه  هبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن -  107

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

ارات احمد محمد احمد الشربينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه لالستثم -  108

27633برقم       26266212الماليه ، تاريخ :   

حمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه احمد مصطفى م -  109

27633برقم       26266212لالستثمارات الماليه ، تاريخ :   

27633برقم       26266212سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  110  

27633برقم       26266212د حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ : هانى احم -  111  

برقم       26266212احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  112

27633 

27633برقم       26266212ادارة  مستقل ، تاريخ :  هبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس -  113  

27633برقم       26266212احمد محمد احمد الشربينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  114  

27633برقم       26266212احمد مصطفى محمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  115  

برقم       26266212غير متفرغ ، تاريخ :  -سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل  -  116

27633 

برقم       26266212غير متفرغ ، تاريخ :  -هانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل  -  117

27633 

   26266212غير متفرغ ، تاريخ :  -احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل  -  118

27633برقم      
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برقم     26266212غير متفرغ ، تاريخ :  -هبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل  -  119

  27633  

برقم       26266212غير متفرغ ، تاريخ :  -احمد الشربينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل  احمد محمد -  120

27633 

    26266212غير متفرغ ، تاريخ :  -احمد مصطفى محمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستقل  -  121

27633برقم     

27633برقم       26266212اهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ : سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مس -  122  

27633برقم       26266212هانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  123  

برقم       21226266احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  124

27633 

27633برقم       26266212هبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  125  

27633برقم       26266212احمد محمد احمد الشربينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  126  

27633برقم       26266212حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  احمد مصطفى محمد هالل -  127  

ثمارات سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه لالست -  128

السيد /  د هالل حموده رئيس مجلس االداره مجتمعا معتعديل الصالحيات التوقيع عن الشركة للسيد / احمد مصطفى محم -الماليه 

عامالت هانى احمد حمدى السيد ثابت العضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وانهاء كافه االجراءات والم

ال ال ها وعلى سبيل المثامام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكال

27633برقم       26266212الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئه العامه ، تاريخ :   

ثمارات هانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه لالست -  129

السيد /  قيع عن الشركة للسيد / احمد مصطفى محمد هالل حموده رئيس مجلس االداره مجتمعا معتعديل الصالحيات التو -الماليه 

عامالت هانى احمد حمدى السيد ثابت العضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وانهاء كافه االجراءات والم

ال ال اع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وعلى سبيل المثامام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقط

27633برقم       26266212الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئه العامه ، تاريخ :   

احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه  -  130

داره مجتمعا تعديل الصالحيات التوقيع عن الشركة للسيد / احمد مصطفى محمد هالل حموده رئيس مجلس اال -الستثمارات الماليه ل

جراءات مع السيد / هانى احمد حمدى السيد ثابت العضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وانهاء كافه اال

بيل الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وعلى س والمعامالت امام جميع الجهات

27633برقم       26266212المثال ال الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئه العامه ، تاريخ :   

ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه  هبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  131

داره مجتمعا تعديل الصالحيات التوقيع عن الشركة للسيد / احمد مصطفى محمد هالل حموده رئيس مجلس اال -لالستثمارات الماليه 

جراءات ه االمع السيد / هانى احمد حمدى السيد ثابت العضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وانهاء كاف

بيل والمعامالت امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وعلى س

27633برقم       26266212المثال ال الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئه العامه ، تاريخ :   

ارات بينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه لالستثماحمد محمد احمد الشر -  132

السيد /  تعديل الصالحيات التوقيع عن الشركة للسيد / احمد مصطفى محمد هالل حموده رئيس مجلس االداره مجتمعا مع -الماليه 

عامالت اسم الشركة وضمن اغراضها وانهاء كافه االجراءات والمهانى احمد حمدى السيد ثابت العضو المنتدب الحق فى التعامل ب
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 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ال ال امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وعلى سبيل المث

27633  برقم     26266212الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئه العامه ، تاريخ :   

احمد مصطفى محمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال عن شركة ثاندر تكنولوجى القابضه  -  133

داره مجتمعا تعديل الصالحيات التوقيع عن الشركة للسيد / احمد مصطفى محمد هالل حموده رئيس مجلس اال -لالستثمارات الماليه 

جراءات د ثابت العضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وانهاء كافه االمع السيد / هانى احمد حمدى السي

بيل والمعامالت امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وعلى س

27633برقم       26266212يئه العامه ، تاريخ : المثال ال الحصر مصلحه الشهر العقارى والسجل التجارى واله  

الحره  سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للرقابه الماليه والهيئه العامه لالستثمار والمناطق -  134

هم مجتمعين ا يكون لوالبورصه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشركة مصر المقاصه للحفظ وااليداع المركزى كم

التوقيع التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و

قبض  على الشيكات واالفراج عن راس المال وحق االقتراض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق

27633برقم       26266212وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه ، تاريخ : ودفع المبالغ وتوقيع   

الحره  هانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للرقابه الماليه والهيئه العامه لالستثمار والمناطق -  135

هم مجتمعين كة مصر المقاصه للحفظ وااليداع المركزى كما يكون لوالبورصه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشر

التوقيع التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و

قبض  لصالحها ولهم حقعلى الشيكات واالفراج عن راس المال وحق االقتراض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشركة و

27633برقم       26266212ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه ، تاريخ :   

احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للرقابه الماليه والهيئه العامه لالستثمار  -  136

زى كما ه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشركة مصر المقاصه للحفظ وااليداع المركوالمناطق الحره والبورص

لبنوك يكون لهم مجتمعين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع ا

ركة راض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشوالمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن راس المال وحق االقت

برقم      26266212ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه ، تاريخ : 

 27633  

ق يئه العامه لالستثمار والمناطهبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للرقابه الماليه واله -  137

كون لهم الحره والبورصه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشركة مصر المقاصه للحفظ وااليداع المركزى كما ي

لمصارف مجتمعين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك وا

حها ولهم على الشيكات واالفراج عن راس المال وحق االقتراض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشركة ولصالوالتوقيع 

27633برقم       26266212حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه ، تاريخ :   

حره عضو مجلس ادارة  للرقابه الماليه والهيئه العامه لالستثمار والمناطق ال  احمد محمد احمد الشربينى  شركة مساهمة -  138

هم مجتمعين والبورصه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشركة مصر المقاصه للحفظ وااليداع المركزى كما يكون ل

التوقيع عامل مع جميع البنوك والمصارف والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور الت

قبض  على الشيكات واالفراج عن راس المال وحق االقتراض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق

27633برقم       26266212ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه ، تاريخ :   

ق احمد مصطفى محمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  للرقابه الماليه والهيئه العامه لالستثمار والمناط -  139

كون لهم الحره والبورصه المصريه والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب وشركة مصر المقاصه للحفظ وااليداع المركزى كما ي

لمصارف رف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك وامجتمعين التعامل مع جميع البنوك والمصا

حها ولهم والتوقيع على الشيكات واالفراج عن راس المال وحق االقتراض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم الشركة ولصال

27633برقم       26266212ه ، تاريخ : حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاري  

تعلق سيف عمرو كمال الدين عمرو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى ت -  140

هن اى من بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كما له الحق فى شراء او التصرف فى العقارات او االراضى او التوقيع على عقود ر

عقود  اصول الشركة او ابرام اى اتفاقيات مع البنوك او ابرام اى معامالت بدون حد اقصى ولهم حق التوقيع باسم الشركه على
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م الحق فى تاسيس الشركات وتعديالتها والمساهمه فيها واالشترك فى تاسيس الشركات واالندماج فى شركات اخرى كما يكون له

27633برقم       26266212كل او بعض ماذكر ، تاريخ :  توكيل او تفويض الغير فى  

تعلق هانى احمد حمدى السيد ثابت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى ت -  141

هن اى من توقيع على عقود ربمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كما له الحق فى شراء او التصرف فى العقارات او االراضى او ال

عقود  اصول الشركة او ابرام اى اتفاقيات مع البنوك او ابرام اى معامالت بدون حد اقصى ولهم حق التوقيع باسم الشركه على

م الحق فى تاسيس الشركات وتعديالتها والمساهمه فيها واالشترك فى تاسيس الشركات واالندماج فى شركات اخرى كما يكون له

27633برقم       26266212و تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : توكيل ا  

احمد محسن محمد عبد الرحمن حسان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  -  142

يع على عقود ارات او االراضى او التوقالتى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كما له الحق فى شراء او التصرف فى العق

شركه رهن اى من اصول الشركة او ابرام اى اتفاقيات مع البنوك او ابرام اى معامالت بدون حد اقصى ولهم حق التوقيع باسم ال

ن لهم ما يكوعلى عقود تاسيس الشركات وتعديالتها والمساهمه فيها واالشترك فى تاسيس الشركات واالندماج فى شركات اخرى ك

27633برقم       26266212الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

هبة محمد السمرى محمد ابراهيم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى  -  143

ى عقود رهن ء او التصرف فى العقارات او االراضى او التوقيع علتتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كما له الحق فى شرا

ه على اى من اصول الشركة او ابرام اى اتفاقيات مع البنوك او ابرام اى معامالت بدون حد اقصى ولهم حق التوقيع باسم الشرك

ون لهم الحق شركات اخرى كما يك عقود تاسيس الشركات وتعديالتها والمساهمه فيها واالشترك فى تاسيس الشركات واالندماج فى

27633برقم       26266212فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

علق احمد محمد احمد الشربينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تت -  144

هن اى من له الحق فى شراء او التصرف فى العقارات او االراضى او التوقيع على عقود ربمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كما 

عقود  اصول الشركة او ابرام اى اتفاقيات مع البنوك او ابرام اى معامالت بدون حد اقصى ولهم حق التوقيع باسم الشركه على

م الحق فى ت واالندماج فى شركات اخرى كما يكون لهتاسيس الشركات وتعديالتها والمساهمه فيها واالشترك فى تاسيس الشركا

27633برقم       26266212توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

 احمد مصطفى محمد هالل حموده  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى -  145

ى عقود رهن تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كما له الحق فى شراء او التصرف فى العقارات او االراضى او التوقيع عل

ه على تفاقيات مع البنوك او ابرام اى معامالت بدون حد اقصى ولهم حق التوقيع باسم الشركاى من اصول الشركة او ابرام اى ا

ون لهم الحق عقود تاسيس الشركات وتعديالتها والمساهمه فيها واالشترك فى تاسيس الشركات واالندماج فى شركات اخرى كما يك

27633برقم       22626621فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

فى رامى مصطفى محمد مصطفى  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع اصبحت للشريكن االول رامى مصط -  146

تها مجتمعين او محمد مصطفى و الثانى بيتر عادل بهنان مينا مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك بكافه انواعها وتعامال

23273برقم       26266224تاريخ : منفردين ايضا ،   

فى رامى مصطفى محمد مصطفى  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع اصبحت للشريكن االول رامى مصط -  147

تها مجتمعين او محمد مصطفى و الثانى بيتر عادل بهنان مينا مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك بكافه انواعها وتعامال

23273برقم       26266224منفردين ايضا ، تاريخ :   

د محمد احمد محمد عرفه  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع اصبحت للشريكن االول رامى مصطفى محم -  148

تمعين او ا مجمصطفى و الثانى بيتر عادل بهنان مينا مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك بكافه انواعها وتعامالته

23273برقم       26266224منفردين ايضا ، تاريخ :   

د محمد احمد محمد عرفه  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع اصبحت للشريكن االول رامى مصطفى محم -  149

تمعين او عها وتعامالتها مجمصطفى و الثانى بيتر عادل بهنان مينا مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك بكافه انوا

23273برقم       26266224منفردين ايضا ، تاريخ :   
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رامى مصطفى محمد مصطفى  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  150

23273برقم       26266224  

روج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : رامى مصطفى محمد مصطفى  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خ -  151

23273برقم       26266224  

    26266224محمد احمد محمد عرفه  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  152

23273برقم     

    26266224تلم كافه حقوقه ، تاريخ : محمد احمد محمد عرفه  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج الشريك واس -  153

23273برقم     

لم محمد عبد المقصود محمد احمد  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج الشريك / احمد عبد المقصود محمد احمد واست -  154

12442برقم       26266224كافه حقوقه ، تاريخ :   

تلم يك متضامن  تم خروج الشريك / احمد عبد المقصود محمد احمد واساحمد عبد المقصود محمد احمد  شركة تضامن  شر -  155

12442برقم       26266224كافه حقوقه ، تاريخ :   

فى جميع  محمد عبد المقصود محمد احمد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع اصبحت للشريكين المتضامنين -  156

ه الطرفيين دين فيما عدا بيع او رهن او التنازل عن عقارات الشركة فتكون بموافقشئون واختصاصات الشركة مجتمعين او منفر

12442برقم       26266224مجتمعين ، تاريخ :   

ن فى جميع احمد عبد المقصود محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  االداره والتوقيع اصبحت للشريكين المتضامني -  157

ه الطرفيين ين او منفردين فيما عدا بيع او رهن او التنازل عن عقارات الشركة فتكون بموافقشئون واختصاصات الشركة مجتمع

12442برقم       26266224مجتمعين ، تاريخ :   

حى السيد، حاتم احمد فتحى السيد ماريه  توصية بسيطة  مدير و شريك  اضافه حق االقتراض للشركاء المتضامنين احمد فت -  158

17422برقم       26266222يز ، تاريخ : فتحى عبد العز  

القتها مع هانى يوسف جابر ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى ع -  159

وضمن كة الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشر

التعامل مع  اغراضها وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى

ض كتابى موقع البنوك والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفوي

12134برقم       26266222شركة وللقيام باغراضها ، تاريخ : منه وذلك باسم ال  

القتها مع هانى يوسف جابر ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى ع -  160

كة وضمن كل ذلك باسم الشرالغير ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل و

التعامل مع  اغراضها وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى

قع ض كتابى موالبنوك والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفوي

12134برقم       26266222منه وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

القتها مع احمد محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى ع -  161

كة وضمن فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشر الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف

التعامل مع  اغراضها وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى

ض كتابى موقع الغير بتفوي البنوك والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى

12134برقم       26266222منه وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

القتها مع احمد محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى ع -  162

كة وضمن ع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشرالغير ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل م

التعامل مع  اغراضها وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى
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ض كتابى موقع زام او حقوق للشركة لدى الغير بتفويالبنوك والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى الت

12134برقم       26266222منه وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

عالقتها مع الغير  نبيه مسعد سالم عبدالقادر  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى -  163

من اغراضها منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشركة وض ولهم مجتمعين او

مع البنوك  وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى التعامل

ى موقع منه يه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفويض كتابوالشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوم

12134برقم       26266222وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

الغير عالقتها مع  نبيه مسعد سالم عبدالقادر  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى -  164

من اغراضها ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشركة وض

مع البنوك  وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى التعامل

ى موقع منه الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفويض كتاب والشركاء وكافه الجهات

12134برقم       26266222وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

ى عالقتها مع لشركه فسميحة كامل السيد الروبى  شركة تضامن  شريك متضامن  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين ل -  165

كة وضمن الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشر

التعامل مع  اغراضها وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى

ض كتابى موقع الشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفويالبنوك و

12134برقم       26266222منه وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

ى عالقتها مع للشركاء المتضامنين للشركه فسميحة كامل السيد الروبى  شركة تضامن  شريك متضامن  االداره والتوقيع  -  166

كة وضمن الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشر

التعامل مع  اغراضها وكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى

ض كتابى موقع البنوك والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفوي

12134برقم       26266222منه وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

ها مع الغير االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى عالقتمحمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك   -  167

من اغراضها ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشركة وض

مع البنوك  ويفوضو من يروه فى التعاملوكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشراء ولهم ان ينيبوا 

ى موقع منه والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفويض كتاب

12134برقم       26266222وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

ها مع الغير من  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشركاء المتضامنين للشركه فى عالقتمحمد فوزى محمود داود  شركة تضا -  168

من اغراضها ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى كافه صور التعامل وكل ذلك باسم الشركة وض

مع البنوك  ء ولهم ان ينيبوا ويفوضو من يروه فى التعاملوكذلك الرهن واالقتراض وكذلك التعاقدات والمعامالت او البيع والشرا

ى موقع منه والشركاء وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى حال وجود اى التزام او حقوق للشركة لدى الغير بتفويض كتاب

12134برقم       26266222وذلك باسم الشركة وللقيام باغراضها ، تاريخ :   

برقم       26266222ر ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : هانى يوسف جاب -  169

12134 

برقم       26266222هانى يوسف جابر ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  170

12134 

برقم     26266222من  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : احمد محمد فوزى محمود داود  شركة تضا -  171

  12134  
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برقم     26266222احمد محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  172

  12134  

برقم       26266222تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : نبيه مسعد سالم عبدالقادر  شركة تضامن  مدير و شريك   -  173

12134 

برقم       26266222نبيه مسعد سالم عبدالقادر  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  174

12134 

برقم       26266222سميحة كامل السيد الروبى  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  175

12134 

برقم       26266222سميحة كامل السيد الروبى  شركة تضامن  شريك متضامن  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  176

12134 

برقم       26266222ود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : محمد فوزى محم -  177

12134 

برقم       26266222محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  تم خروج واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  178

12134 

    26266222ر و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : هانى يوسف جابر ابراهيم  شركة تضامن  مدي -  179

12134برقم     

    26266222هانى يوسف جابر ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  180

12134برقم     

  26266222روج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : احمد محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  خ -  181

12134برقم       

  26266222احمد محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  182

12134برقم       

برقم     26266222ك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : نبيه مسعد سالم عبدالقادر  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشري -  183

  12134  

برقم     26266222نبيه مسعد سالم عبدالقادر  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  184

  12134  

    26266222فه حقوقه ، تاريخ : سميحة كامل السيد الروبى  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج الشريك واستلم كا -  185

12134برقم     

    26266222سميحة كامل السيد الروبى  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  186

12134برقم     

برقم     26266222خ : محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاري -  187

  12134  

برقم     26266222محمد فوزى محمود داود  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  188

  12134  
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برقم     26266220محمد حسن محمد احمد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  189

  23743  

برقم     26266220محمد حسن محمد احمد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  190

  23743  

    26266220فاطمه حسين امره بيومى  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  191

23743برقم     

    26266220حسين امره بيومى  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : فاطمه  -  192

23743برقم     

مد حافظ محمد ممدوح بحيرى امام  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد / جمال اح -  193

يع امام ولهما مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم عبد الغنى والسيد / محمد ممدوح بحيرى

ارف من الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمص

المال  ات وشهادات الضمان وحق االفراج عن راسسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطاب

12646برقم       26266220وحق االقتراض من البنوك وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

مد حافظ محمد ممدوح بحيرى امام  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد / جمال اح -  194

يع الغنى والسيد / محمد ممدوح بحيرى امام ولهما مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم عبد

ارف من الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمص

المال  وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن راسسحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

12646برقم       26266220وحق االقتراض من البنوك وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

ل احمد حافظ ضامنين السيد / جمامحمد ممدوح بحيرى امام  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريكين المت -  195

يع عبد الغنى والسيد / محمد ممدوح بحيرى امام ولهما مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم

 ارف منالجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمص

المال  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس

12646برقم       26266220وحق االقتراض من البنوك وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

ل احمد حافظ ك  االداره والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد / جمامحمد ممدوح بحيرى امام  توصية بسيطة  مدير و شري -  196

يع عبد الغنى والسيد / محمد ممدوح بحيرى امام ولهما مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم

ارف من لتعامل مع جميع البنوك والمصالجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك ا

المال  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس

12646برقم       26266220وحق االقتراض من البنوك وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

 يرى امام  شركة تضامن  مدير و شريك  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فىمحمد ممدوح بح -  197

نقوالت باسم التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والم

ع المبالغ ء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفالشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكال

تعلق بمعاماالت وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى ت

12646برقم       26266220خ : الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاري  

 محمد ممدوح بحيرى امام  شركة تضامن  مدير و شريك  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى -  198

نقوالت باسم التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والم

ع المبالغ كة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفالشر

تعلق بمعاماالت وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى ت

12646برقم       26266220حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : الشركة بالنقد او باالجل ولهما   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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ى محمد ممدوح بحيرى امام  توصية بسيطة  مدير و شريك  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق ف -  199

نقوالت باسم ا العقاريه واالراضى والسيارات والمالتوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاته

ع المبالغ الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودف

تعلق بمعاماالت لتى توتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات ا

12646برقم       26266220الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

ى محمد ممدوح بحيرى امام  توصية بسيطة  مدير و شريك  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق ف -  200

نقوالت باسم راء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمالتوقيع على عقود الش

ع المبالغ الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودف

تعلق بمعاماالت والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى توتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه 

12646برقم       26266220الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

والثانى  الداره والتوقيع للطرفان االولاحمد سعيد محمد جالل  شركة تضامن  مدير و شريك  اتفق الطرفان ان تكون حق ا -  201

كين المتضامنين مجتمعان او منفصالن بتعديل االداره والتوقيع ليصبح حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشر

ع الجهات مام جمياالول والثانى مجتمعين او منفردين ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها ا

المصارف الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و

12163برقم       26266227من سحب وايداع وفتح حسابات واالفراج عن ، تاريخ :   

 ك  راس المال واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحق االقتراضاحمد سعيد محمد جالل  شركة تضامن  مدير و شري -  202

يع على وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك لهم حق التوق

هم واجورهم وتحديد مرتباتعقود الشراء وااليجار لمده اكثر من ثالث سنوات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

فويض الغير فى ولهم ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او ت

12163برقم       26266227كل او بعض ماذكر اما التصرفات الخاصه بالبيع والرهن الصول ، تاريخ :   

كى تكون احمد سعيد محمد جالل  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات فيجب ل -  203

12163برقم       26266227نافذه فى حق الشركة والغير ان تصدر من الشريكين مجتمعين فقط ، تاريخ :   

 26266236 مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : على جاد الكريم على جاد الكريم  توصية بسيطة  -  204

23123برقم        

 26266236 على جاد الكريم على جاد الكريم  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : -  205

23123برقم        

 26266236 ة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :على جاد الكريم على جاد الكريم  توصية بسيط -  206

23123برقم        

    26266236نصره محمد مرسى قاسم  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  207

23123برقم     

    26266236وج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ : نصره محمد مرسى قاسم  توصية بسيطة  مدير و شريك  خر -  208

23123برقم     

    26266236نصره محمد مرسى قاسم  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستلم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  209

23123برقم     

ث التوقيع واالداره واتفق الشركاء على ان ح على جاد الكريم على جاد الكريم  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق التوقيع -  210

:  واالداره للشريك االول نصره محمد مرسى قاسم منفرده فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين ، تاريخ

23123برقم       26266236  
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ث التوقيع واتفق الشركاء على ان ح على جاد الكريم على جاد الكريم  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق التوقيع واالداره -  211

:  واالداره للشريك االول نصره محمد مرسى قاسم منفرده فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين ، تاريخ

23123برقم       26266236  

ث التوقيع شركاء على ان حعلى جاد الكريم على جاد الكريم  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق التوقيع واالداره واتفق ال -  212

:  واالداره للشريك االول نصره محمد مرسى قاسم منفرده فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين ، تاريخ

23123برقم       26266236  

قيع واالداره ونصره محمد مرسى قاسم  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق التوقيع واالداره واتفق الشركاء على ان حث الت -  213

    26266236للشريك االول نصره محمد مرسى قاسم منفرده فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين ، تاريخ : 

23123برقم     

قيع واالداره نصره محمد مرسى قاسم  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق التوقيع واالداره واتفق الشركاء على ان حث التو -  214

    26266236ك االول نصره محمد مرسى قاسم منفرده فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين ، تاريخ : للشري

23123برقم     

قيع واالداره نصره محمد مرسى قاسم  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق التوقيع واالداره واتفق الشركاء على ان حث التو -  215

    26266236رسى قاسم منفرده فى كل مايخص الشركة طبقا لما جاء فى عقد التكوين ، تاريخ : للشريك االول نصره محمد م

23123برقم     

    26266236محمد لطفي ابوزيد علي  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج الشريك واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  216

23222برقم     

    26266236يطة  شريك متضامن  خروج الشريك واستالم كافه حقوقه ، تاريخ : محمد لطفي ابوزيد علي  توصية بس -  217

23222برقم     

    26266236احمد صالح ابراهيم عفيفى  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  218

23222برقم     

    26266236ر و شريك  خروج الشريك واستالم كافه حقوقه ، تاريخ : احمد صالح ابراهيم عفيفى  توصية بسيطة  مدي -  219

23222برقم     

    26266236بوال تادرس غبريال عبده  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  220

23222برقم     

    26266236خروج الشريك واستالم كافه حقوقه ، تاريخ : بوال تادرس غبريال عبده  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  221

23222برقم     

انى احمد صالح محمد لطفي ابوزيد علي  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع موكله للشريكين الث -  222

حقيق غرض العمال التى تصدر منهم لتابراهيم عفيفى والرابع محمد لطفى ابو زيد على مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون ا

23222برقم       26266236الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ :   

انى احمد صالح محمد لطفي ابوزيد علي  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل حق االداره والتوقيع موكله للشريكين الث -  223

حقيق غرض جتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتابراهيم عفيفى والرابع محمد لطفى ابو زيد على م

23222برقم       26266236الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ :   

ثانى احمد صالح احمد صالح ابراهيم عفيفى  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع موكله للشريكين ال -  224

حقيق غرض يفى والرابع محمد لطفى ابو زيد على مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتابراهيم عف

23222برقم       26266236الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ :   
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 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ثانى احمد صالح لشريكين الاحمد صالح ابراهيم عفيفى  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع موكله ل -  225

حقيق غرض ابراهيم عفيفى والرابع محمد لطفى ابو زيد على مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لت

23222برقم       26266236الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ :   

انى احمد صالح تعديل حق االداره والتوقيع موكله للشريكين الث بوال تادرس غبريال عبده  توصية بسيطة  مدير و شريك  -  226

حقيق غرض ابراهيم عفيفى والرابع محمد لطفى ابو زيد على مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لت

23222برقم       26266236الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ :   

انى احمد صالح ال عبده  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع موكله للشريكين الثبوال تادرس غبري -  227

حقيق غرض ابراهيم عفيفى والرابع محمد لطفى ابو زيد على مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لت

23222رقم   ب    26266236الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ :   

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  228

0264برقم       26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  229

0264برقم       26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  230

0264برقم       26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  231

0264برقم       62362626  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  232

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  233

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  234

0264 برقم      26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  235

0264برقم       26266236  

محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  236

0264رقم   ب    26266236  

محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  237

0264برقم       26266236  

محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  238

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  239

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  240

0264برقم       66236262  
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:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  241

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  242

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  243

0264برقم       26266236  

تاريخ : محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ،  -  244

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  245

0264برقم       26266236  

:  وقه ، تاريخمحمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حق -  246

0264برقم       26266236  

:  محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  247

0264برقم       26266236  

فه حقوقه ، تاريخ : محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كا -  248

0264برقم       26266236  

محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  249

0264برقم       26266236  

م كافه حقوقه ، تاريخ : احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستال -  250

0264برقم       26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  251

0264برقم       26266236  

ستالم كافه حقوقه ، تاريخ : محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة وا -  252

0264برقم       26266236  

محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  253

0264برقم       26266236  

ة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ : محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشرك -  254

0264برقم       26266236  

محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  255

0264برقم       26266236  

:  الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخاحمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من  -  256

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  257

0264برقم       26266236  
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:  يك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخاحمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشر -  258

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  259

0264برقم       26266236  

:  ج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخاحمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخار -  260

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  261

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  262

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  263

0264 برقم      26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  264

0264برقم       26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  265

0264قم   بر    26266236  

احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ :  -  266

0264برقم       26266236  

:  احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركة واستالم كافه حقوقه ، تاريخ -  267

0264برقم       26266236  

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  268

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  269

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  270

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  271

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  272

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  273

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  274

0264برقم        
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 36262662محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  275

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  276

0264برقم        

 36262662محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  277

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  278

0264برقم        

 23626266محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  279

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  280

0264برقم        

 66236262محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  281

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  282

0264برقم        

 62662362محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  283

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  284

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  285

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  286

0264برقم        

 26266236: محمد حماد حسنين حماد  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ  -  287

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  288

0264برقم        

 26266236: محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ  -  289

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  290

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  291

0264برقم        
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 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  292

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  293

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  294

0264برقم        

 26266236محمد حماد حسنين حماد  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  295

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  296

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  297

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  298

6402برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  299

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  300

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  301

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  302

0264  برقم      

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  303

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  304

0264   برقم     

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  305

0264برقم        

 26266236احمد محمد حماد حسنين  شركة تضامن  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  306

0264   برقم     

 26266236احمد محمد حماد حسنين  توصية بسيطة  مدير و شريك  االداره والتوقيع للشريك المتضامن منفردا ، تاريخ :  -  307

0264برقم        

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   
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برقم       26266264خص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : سيد عبد النبى سعيد خميس وشريكه  توصية بسيطة  مل -  1

13262 

برقم       26266264سيد عبد النبى سعيد خميس وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

13262 

22263برقم       42626626كاظم صابر محمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3  

برقم       26266264ياسر محمود على عفاالله وشريكيه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  4

20201 

برقم       26266264ياسر محمود على عفا الله وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  5

20201 

21232برقم       26266264ب محمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : هند عبد الوها -  6  

10312برقم       26266260جيالن محمد حسن وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  7  

برقم       26266260جيالن محمد حسن عبد الله وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  8

10312 

يطة ، عمر الفاروق محمود مهران وشريكته )الفاروق للخدمات المكتبيه (  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بس -  9

10312برقم       26266260تاريخ :   

22222برقم       26266260مى عبد اللطيف وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  10  

برقم       26266260احمد كمال عبد الجيد ابراهيم وشريكيه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11

17622 

برقم       26266260كة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : محمد عبد الجواد شلبى وشركاه  شر -  12

17622 

2212برقم       26266262مصطفى امام وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  13  

2212م   برق    26266262مصطفى امام وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  14  

2212برقم       26266262محمود سيد عبد العال وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  15  

برقم       26266216عمرعبد المجيد عبد الحميد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  16

20063 

برقم       26266216وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  محمد محمود محمد مصطفى -  17

12222 

برقم       26266216محمد محمود محمد مصطفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  18

12222 
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برقم       26266211نه شركة تضامن ، تاريخ : احمد محمد وشريكه اسالم عبد الناصر  شركة تضامن  ملخص ومشهر ع -  19

22023 

برقم       26266211اشرف عادل محمد امين وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  20

12610 

   برقم    26266211اشرف عادل محمد امين وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  21

12610 

20261برقم       26266212السعيد ابراهيم وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  22  

3217برقم       26266213سونيا فؤاد وشركاها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  23  

3217برقم       26266213ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : فاخر فهيم لبيب وشركاه  توصية بسيطة   -  24  

3217برقم       26266213سونيا فؤاد وشركاها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  25  

3217   برقم    26266213فاخر فهيم لبيب وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  26  

3217برقم       26266213سونيا فؤاد وشركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  27  

3217برقم       26266213فاخر فهيم لبيب وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  28  

ت الطيرانهويدا يوسف راضى حميدة وشركاها لخدمات معلوما -  29  -AISC  طة ، توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسي

2223برقم       26266213تاريخ :   

برقم       26266213هويدا يوسف راضى حميده وشركاها  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  30

2223 

برقم       26266213ق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ : رضا السيد يوسف المدبولى وشركاه  توصية بسيطة  مصد -  31

2223 

26022برقم       26266213سعيد سيد محمود شريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  32  

برقم       26266213احمد زكى حسين احمد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  33

26444 

برقم       26266217عبد العال حسن احمد حموده وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  34

22466 

17221برقم       26266212عبد العليم السيد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  35  

اريخ : صف السعيد عبد العزيز وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تعبد المنصف عبد المن -  36

17221برقم       26266212  

 شركة عصام ابراهيم عبد العزيز ابراهيم وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : -  37

26110برقم       26266212  

4632برقم       26266212هشام عطيه رزق وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  38  

برقم       26266212سهير وليم عبد السيد جاد وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  39

2374 
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برقم       26266212تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  سهير وليم عبد السيد جاد وشريكها  شركة -  40

2374 

برقم       26266212سهير وليم عبد السيد جاد وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  41

2374 

شهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : قهوه وكافتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده  شركة تضامن  ملخص وم -  42

1322برقم       26266212  

برقم       26266212محمد سعيد وشريكه للمقاوالت العامه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  43

23244 

برقم       26266212: محمد سعيد وشريكه للمقاوالت العامه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ  -  44

23244 

0303برقم       26266212صابر زكى بطرس وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  45  

0303برقم       26266212صابر زكى بطرس وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  46  

20220برقم       26266223ن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : فؤاد وشريكه  شركة تضام -  47  

23273برقم       26266224رامى مصطفى محمد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  48  

23273برقم       26266224رامى مصطفى محمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  49  

20222برقم       26266224خالد الشاعر وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  50  

برقم       26266224بدوى عبد الرحيم بدوى حسن وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  51

12070 

برقم       26266224حسن وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : بدوى عبد الرحيم بدوى  -  52

12070 

12442برقم       26266224هانى مصطفى ابراهيم وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  53  

22212برقم       26266222ن ، تاريخ : احمد الزغارى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضام -  54  

2222برقم       26266222السحار والنجار وشركاهم  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  55  

تاريخ :  شركة بدران ) مصطفى حسين عبد المؤمن بدران وشركاه (  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، -  56

16127برقم       26266222  

17422برقم       26266222احمد فتحى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  57  

برقم       26266222سميحة كامل السيد الروبى وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  58

12134 

برقم       26266222كاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : محمد فتحى سيف مدنى وشر -  59

12134 

26647برقم       26266222محمد بدر الدين نبيل وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  60  
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برقم       26266220ة بسيطة ، تاريخ : احمد عبد الجواد احمد حسن وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصي -  61

12227 

12646برقم       26266220محمد ممدوح بحيرى وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  62  

12646برقم       26266220جمال احمد حافظ وشركائه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  63  

12646برقم       26266220محمد ممدوح بحيرى وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  64  

12646برقم       26266220جمال احمد حافظ وشركائه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  65  

12646برقم       26266220محمد ممدوح بحيرى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  66  

12646برقم       26266220جمال احمد حافظ وشركائه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  67  

12646برقم       26266220مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : محمد ممدوح بحيرى وشريكه  شركة تضامن  ملخص و -  68  

12646برقم       26266220جمال احمد حافظ وشركائه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  69  

ة ركعبده عوض ابراهيم البالح ومصطفى عبد الرحمن محمد الريس وشريكيهما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه ش -  70

12371برقم       26266220تضامن ، تاريخ :   

27663برقم       26266220احمد كريم و محمود بالل  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  71  

27622برقم       26266220رشا لطفى وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  72  

برقم       26266220د محمد السيد بدوى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : احم -  73

23743 

ة ، تاريخ كريم عصام حماد عبد الواحد واحمد محمد السيد بدوى وشريكهم  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيط -  74

23743برقم       26266220:   

برقم       26266220لسيد بدوى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : احمد محمد ا -  75

23743 

ة ، تاريخ كريم عصام حماد عبد الواحد واحمد محمد السيد بدوى وشريكهم  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيط -  76

23743برقم       26266220:   

) محمود ابو المجد وشريكه (  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شركة المجد الجديدة  -  77

12024برقم       26266220  

برقم       26266227محمد حسن عوض محمود وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  78

10322 

22207برقم       26266227شهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : كريم فؤاد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص وم -  79  

2102برقم       26266227خالد وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  80  

2102برقم       26266227خالد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  81  

2102برقم       26266227ل ريحان وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : خالد جما -  82  
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برقم       26266227شركة احمد سعيد محمد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  83

12163 

23477برقم       26266227ة تضامن ، تاريخ : هيثم احمد محمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  84  

23477برقم       26266227فاميلى سكول  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  85  

23477برقم       26266227هيثم احمد محمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  86  

23477برقم       26266227شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : فاميلى سكول   -  87  

107برقم       26266236نجيب نظمى فهمى وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  88  

107برقم       23626266نجيب نظمى فهمى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  89  

برقم       26266236احمد صالح ابراهيم عفيفى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  90

23222 

23222برقم       26266236بوال تادرس غبريال وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  91  

ة وديس للمطاعم والتوريدات الغذائيه  احمد السيد احمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركد DODIS شركة -  92

26670برقم       26266236تضامن ، تاريخ :   

23123برقم       26266236نصره محمد مرسى وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  93  

برقم     26266236على جاد الكريم وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  على جاد الكريم -  94

  23123  

برقم       26266236نصره محمد مرسى قاسم وشركاها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  95

23123 

نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  96

0264برقم       26266236  

برقم       26266236نعيمه مصطفى محمود وشريكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  97

0264 

0264برقم       26266236كها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : نعيمه مصطفى محمود وشري -  98  

برقم       26266236احمد محمد حماد حسنين وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  99

0264 

0264برقم       26266236تاريخ : محمد حماد حسنين وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  100  

خ : نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاري -  101

0264برقم       26266236  

قم   بر    26266236نعيمه مصطفى محمود وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  102

0264 

برقم       26266236نعيمه مصطفى محمود وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  103

0264 
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برقم       26266236احمد محمد حماد حسنين وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  104

0264 

0264برقم       26266236ته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : محمد حماد حسنين وشريك -  105  

نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  106

0264برقم       26266236  

برقم       26266236هر عنه شركة تضامن ، تاريخ : نعيمه مصطفى محمود وشريكتها  شركة تضامن  ملخص ومش -  107

0264 

برقم       26266236نعيمه مصطفى محمود وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  108

0264 

قم   بر    26266236احمد محمد حماد حسنين وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  109

0264 

0264برقم       26266236محمد حماد حسنين وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  110  

خ : نعيمه مصطفى محمود وشريكتها دعاء على مدبولى  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاري -  111

0264برقم       26266236  

برقم       26266236ى محمود وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : نعيمه مصطف -  112

0264 

برقم       26266236نعيمه مصطفى محمود وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  113

0264 

برقم       26266236شهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : احمد محمد حماد حسنين وشريكه  توصية بسيطة  ملخص وم -  114

0264 

0264برقم       26266236محمد حماد حسنين وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  115  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

16621برقم       26266262، تاريخ :  1027حسين محمد سعد محمد     -  1  

0227برقم       26266262، تاريخ :  1012محمد حسن محمد على     -  2  
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2272برقم       26266262، تاريخ :  1021مؤسسه اشرف زيتون لالستيراد والتصدير     -  3  

2272برقم       26266262، تاريخ :  1021اشرف محمد عبد الحميد زيتون     -  4  

2222برقم       26266262، تاريخ :  1017عادل شحاته على محمد     -  5  

2222برقم       26266262، تاريخ :  1012عادل شحاته على محمد     -  6  

12017برقم       26266216، تاريخ :  1007محمد السيد احمد سعفان     -  7  

2263برقم       26266216، تاريخ :  1076ايمن زاخر حكيم سعيد     -  8  

2222برقم       26266211، تاريخ :  1022طارق فوزى محمد محمد     -  9  

2222برقم       26266212، تاريخ :  1027يد احمد خالف    طارق فتوح س -  10  

3262برقم       26266212، تاريخ :  1021مكرم حنا بشاى     -  11  

16142برقم       26266212، تاريخ :  1022ماجد محمد حسن محمد     -  12  

13121برقم       26266213، تاريخ :  1712ممدوح درويش عبد الرحمن     -  13  

1224برقم       26266213، تاريخ :  1714مرسى حسين محمود مرسى     -  14  

12032برقم       26266213، تاريخ :  1713سامح اسحق بشرى فرج     -  15  

12222برقم       26266213، تاريخ :  1724احمد محمد محمد مسعود     -  16  

2221برقم       21026266، تاريخ :  1732مسلم لالنتاج الفنى     -  17  

2221برقم       26266210، تاريخ :  1732محمد هشام مسلم عامر     -  18  

220برقم       26266210، تاريخ :  1737ياسر محمود السيد سليمان     -  19  

220برقم       26266210، تاريخ :  1732ياسر محمود السيد سليمان     -  20  

12210برقم       26266212، تاريخ :  1774الدين     مصطفى كامل محمود كمال -  21  

2206برقم       26266212، تاريخ :  1702شاهناز جالل عبد المغنى قمبر     -  22  

12047برقم       26266212، تاريخ :  1707عبير عبدالقادر فواز سعيد     -  23  

2226برقم       26266212، تاريخ :  1722وائل حافظ عطا الله جيد     -  24  

16622برقم       26266212، تاريخ :  1722ابو بكر     -  25  

2226برقم       26266212، تاريخ :  1722احمد صالح الدين عبد الوهاب     -  26  

2602برقم       26266223، تاريخ :  1213ايمان عطيه محمد عيد     -  27  

11140برقم       26266223اريخ : ، ت 1262احمد محمد ربيع ابوالعزم     -  28  

2242برقم       26266223، تاريخ :  1212احمد حسن محمد احمد عوض     -  29  
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2212برقم       26266223، تاريخ :  1213اسماعيل ابراهيم عبد القادر على ابو سيد     -  30  

2212برقم       26266223، تاريخ :  1214اسماعيل ابراهيم عبد القادر على ابو سيد     -  31  

0022برقم       26266224، تاريخ :  1222ايهاب حسن حسن شادى     -  32  

12326برقم       26266224، تاريخ :  1236اسالم سمير عبد الرؤوف ياسين     -  33  

2220برقم       26266224، تاريخ :  1226العزيز احمد حلمى     عبد العزيز احمد عبد -  34  

16203برقم       26266222، تاريخ :  1221جمال ابراهيم على عبد العاطى     -  35  

2713برقم       26266222، تاريخ :  1242عشرى عبد المقصود محمد منصور     -  36  

2713برقم       26266222تاريخ :  ، 1243عشرى عبد المقصود محمد منصور     -  37  

12422برقم       26266222، تاريخ :  1247نادر وجيه انور ثابت     -  38  

12377برقم       26266222، تاريخ :  1237د / خالد مهران محمد     -  39  

0427برقم       26266227، تاريخ :  1223مرفت ياقوت على حسن     -  40  

2317برقم       26266227، تاريخ :  1224حمد    اشرف مصطفى م -  41  

2307برقم       26266231، تاريخ :  1212جمال سيد أمين مبارك     -  42  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

0122برقم       26266264، تاريخ :  1012محمد فتحى ووليد محمد     -  1  

12212برقم       26266264، تاريخ :  1062ياسر سعيد عبد الله وشركاه     -  2  

12303برقم       26266262، تاريخ :  1026صفوت مصطفى وشريكه     -  3  

12361برقم       26266262، تاريخ :  1022محمد عبد العزيز احمد الهالوى وشريكه     -  4  

2602برقم       26266260، تاريخ :  1031ركاه    السيد محمود السيد سليمان وش -  5  

2602برقم       26266260، تاريخ :  1031السيد محمود السيد سليمان وشركاه     -  6  

12222برقم       26266260، تاريخ :  1032ابو هشيمه وشركاه للمقاوالت واالستثمار العقارى     -  7  

11220برقم       26266262، تاريخ :  1027    شركة روبرت كندى روفائيل وشريكته -  8  

0322برقم       26266216، تاريخ :  1071عابد مصطفى عابد محمد وشركاه لالستيراد والتصدير     -  9  

11223برقم       26266216، تاريخ :  1077اشرف محمود عبد العال وشركائه     -  10  

12202برقم       26266216، تاريخ :  1074 حلمى انور على عبد المنعم وشريكه    -  11  
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12266برقم       26266211، تاريخ :  1026ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه     -  12  

2272برقم       26266212، تاريخ :  1761محمد عبد العظيم الطحان و ممدوح السباعى وشريكيهما     -  13  

2742برقم       26266213، تاريخ :  1727اشرف امين وشريكته     -  14  

13127برقم       26266210، تاريخ :  1736محمود محمد محمد محمد زغلول وشريكته     -  15  

13127برقم       26266210، تاريخ :  1736محمود محمد محمد محمد زغلول وشريكه     -  16  

13127برقم       26266210، تاريخ :  1736حمد زغلول وشريكته    محمود محمد محمد م -  17  

13127برقم       26266210، تاريخ :  1736محمود محمد محمد محمد زغلول وشريكه     -  18  

1322برقم       26266212، تاريخ :  1720قهوه وكافتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده     -  19  

1322برقم       26266212، تاريخ :  1727افتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده    قهوه وك -  20  

1322برقم       26266212، تاريخ :  1722قهوه وكافتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده     -  21  

1322برقم       26266212خ : ، تاري 1722قهوه وكافتيريا ومثلجات الحاج طه محمود محمد واوالده     -  22  

2227برقم       26266212، تاريخ :  1726محمد يحيى يوسف وشريكه     -  23  

2227برقم       26266212، تاريخ :  1726محمد حسب محمود الرفاعى وشركاه     -  24  

2227برقم       26266212، تاريخ :  1726شركة رفاعى للتجارة وخدمات النقل     -  25  

2221برقم       26266212، تاريخ :  1772ايهاب احمد الحداد وشريكته غاده احمد الحداد     -اشراقه سيتى  -  26  

2277برقم       26266212، تاريخ :  1722ورثه ممدوح فتحى نصر     -  27  

12222برقم       26266223، تاريخ :  1260رمزى فوزى بسالى وشريكه     -  28  

13670برقم       26266223، تاريخ :  1217مام ابراهيم وشريكته    نور ح -  29  

203برقم       26266224، تاريخ :  1222عبد الله عبد الوهاب وشركاه     -شركة الشهيد للمقاوالت  -  30  

032برقم       26266224، تاريخ :  1223عبد الله عبد الوهاب وشركاه     -شركة الشهيد للمقاوالت  -  31  

12070برقم       26266224، تاريخ :  1220بدوى عبد الرحيم بدوى حسن وشريكه     -  32  

2222برقم       26266222، تاريخ :  1242السحار والنجار وشركاهم     -  33  

12722برقم       26266222، تاريخ :  1232مجدى سلطان محمود وشريكه     -  34  

12134برقم       26266222، تاريخ :  1222ى وشريكها    سميحة كامل السيد الروب -  35  

12134برقم       26266222، تاريخ :  1222محمد فتحى سيف مدنى وشركاه     -  36  

16127برقم       26266222، تاريخ :  1242شركة بدران ) مصطفى حسين عبد المؤمن بدران وشركاه (     -  37  

12646برقم       26266220، تاريخ :  1203    محمد ممدوح بحيرى وشريكه -  38  
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12646برقم       26266220، تاريخ :  1203جمال احمد حافظ وشركائه     -  39  

12646برقم       26266220، تاريخ :  1203محمد ممدوح بحيرى وشريكه     -  40  

26461برقم       26266220، تاريخ :  1203جمال احمد حافظ وشركائه     -  41  

0422برقم       26266220، تاريخ :  1202محمود محمد محمود على وشريكه     -  42  

2106برقم       26266236، تاريخ :  1266رضا محمد احمد الزلبانى وشريكه     -  43  

2106برقم       26266236، تاريخ :  1266صالح احمد المصيلحى وشريكته     -  44  

2106برقم       26266236، تاريخ :  1266رضا محمد احمد الزلبانى وشريكه     -  45  

2106برقم       26266236، تاريخ :  1266صالح احمد المصيلحى وشريكته     -  46  

11277برقم       26266231، تاريخ :  1226احمد محمد محمد حامد وشركاه     -  47  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

فقط مليون وستمائه  1046666محمد رمضان احمد رمضان  رهن تجارى لصالح بنك قطر الوطنى االهلى وقيمه الدين  -  1

26002برقم       26266231واربعون الف جنيه مصرى الغير ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

1074برقم       26266212جو  حافظه تجديد رهن تجارى ، تاريخ :  -الشركة المتحده لتجهيز وتجميد المواد الغذائيه  -  1  

1002برقم       26266212:  انطوان انطوان قديس وشركاه  حافظه تجديد الرهن ، تاريخ -  2  

166برقم       26266212مهندس / خالد عبد المقصود سليم وشريكه  حافظه تجديد الرهن التجارى ، تاريخ :  -  3  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


