
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغسطس شهر  طوخ  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 سم والسمة .اال 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن اكسسوار  7967برقم  21211222، قيد فى  111110111فاطمة عطيه عفيفى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ملك / نعمان حسن شرف -مركز طوخ  -محمول فيماعدا الكمبيوتر واالنترنت ، بجهة : مشتهر   

عن مكتب  7962برقم  21211216، قيد فى  111110111مصطفى عبدالله عبدالله البرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ايناس محمود محمود احمد -ملك  -القليوبيه  -اجهور الكبرى  -رحالت ونقل عمال ، بجهة : طوخ   

عن خدمات  7969برقم  21211223، قيد فى  11101112ابراهيم سعبد السيد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

يدملك ابراهيم سعيد الس-عزبة الزهار  -محمول فيما عدا الكمبيوتر واالنترنت والالقمار الصناعية ، بجهة : قها قليوبيه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم    21211216، وفى تاريخ    7317عبد الفتاح عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم الفايق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

و/شطب السجل  تم شطب القيد وذلك لترك النشاطمح  

تم محو/شطب السجل  تم    21211224، وفى تاريخ    4423زينب بحيرى عواد بيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 شطب القيد وذلك لترك النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   3633ماد عبد العظيم سيد احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ع -  1

جنيه  211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ديل رأس المال , وصف تم تع  21211211وفي تاريخ ،   9211أحمد شعبان محمود أحمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   7939سعد عبد السميع عبد الفتاح دوام  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211222وفي تاريخ ،   7926محمد مصطفى كامل محمد حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  2211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   31212112وفي تاريخ ،   7937محمد محمد محمود زكى الطوخى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  7227محمد وجيه عبدالرحمن عبدالعزيز محمد عبدالباقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

  العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / محمد وجيه عبدالرحمن عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  7272  ثريا عبدالعزيز محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  2

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك الى / محمد وجيه عبدالرحمن عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  2249اكرام محمد ناصف محمد ابراهيم سلطان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

حعبد الحميد محمود عبدالحميد صال -ملك  -قليوبيه  -طوخ  -عنوان الى / مشتهر ش المجمع وصف الـتأشير:   ، تعديل ال   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211213وفي تاريخ  9792مجدى حسن محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

فى  222راهيم بنشاط مكتب رحالت ونقل عمال اودع برقم ملك /رزق يحيى اب -مركز طوخ  -، تم افتتاح فرع بناحيه سنهره   

9792تابع 2121/2/13  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  7221سمير جالل محمد النحاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

ى حافظمحمد الحسينى حافظ ومحمد الحسينملك / زينب  -شبين القناطر  -ميدان سيدى سعيد  -شارع الضرائب العقاريه1،     

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  7962مصطفى عبدالله عبدالله البرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

ايناس محمود محمود احمد -ملك  -القليوبيه  -اجهور الكبرى  -الـتأشير:   ، طوخ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  7969اهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم سعبد السيد محمد ابر -  7

ملك ابراهيم سعيد السيد-عزبة الزهار  -الـتأشير:   ، قها قليوبيه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  7967فاطمة عطيه عفيفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

ملك / نعمان حسن شرف -مركز طوخ  -لـتأشير:   ، مشتهر ا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211229وفي تاريخ  7123عيد عبد العظيم أحمد عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

طيفعبدالعظيم احمد عبدالل -ملك  -قليوبيه  -مركز طوخ  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / بلتان   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  2223اشرف عبدالمحسن بهنسى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير:  يضاف الى النشاط / تجارة خضار وفاكهة جمله

تم تعديل النشاط , 21211213وفي تاريخ  2249اهيم سلطان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اكرام محمد ناصف محمد ابر -  2

 وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / بقاله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211227وفي تاريخ  4927عصام محمود عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

رحالت ونقل عمال نعديل النشاط الى / مكتب  

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  7967فاطمة عطيه عفيفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  9792برقم   مجدى حسن محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  7962مصطفى عبدالله عبدالله البرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  7969قم   ابراهيم سعبد السيد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  4

 وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل السمه التجاريه الى / مؤسسة التوحيد  7123تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211229،  فى تاريخ :   -  1

   للخراطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    2624وهاب وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : احمد محمد عبد ال   - 1

 السجل  تم شطب القيد وذلك لفض الشركه وتصفيتها وحصول كل شريك على مستحقاته من راس المال وخالفه

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف  21211224وفي تاريخ   ، 4741عبد الونيس احمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال , وصف  21211224وفي تاريخ   ، 4741أحمد محمد شديد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  21211224وفي تاريخ   ، 4741أحمد محمد شديد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741احمد محمد احمد شديد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

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

تم تعديل رأس المال ,  21211224، وفي تاريخ   4741احمد محمد احمد شديد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  5

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

تم تعديل رأس المال , وصف  21211224وفي تاريخ   ، 4741عبد الونيس احمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  1101112111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  21211224وفي تاريخ   ، 4741أحمد محمد شديد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  21211224،   وفي تاريخ 4741أحمد محمد شديد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741احمد محمد احمد شديد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  9

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

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741احمد محمد احمد شديد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  10

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

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741،عبد الونيس احمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم  -  11

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

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741أحمد محمد شديد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  2111110111بح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص   

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741أحمد محمد شديد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  13

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

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741قيدها برقم ، احمد محمد احمد شديد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق -  14

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

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 4741احمد محمد احمد شديد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  15

جنيه  2111110111ديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تع   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  7964مجدى فتحى ابو المجد وشركه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

يرالبشير ش النزهة من شارع أحمد عبد العزيز ملك / السيد صهيب عبد الصمد البش وصف الـتأشير:   ، مدينة طوخ برج  

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  7964شركة الرضوى للتجارة والتوكيالت التجاريه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  2

صمد البشيرد عبد العزيز ملك / السيد صهيب عبد الالعنوان , وصف الـتأشير:   ، مدينة طوخ برج البشير ش النزهة من شارع أحم  

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ساحيه عبد الونيس احمد وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة م -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  7414ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

يه أحمد محمد شديد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة مساح -  2

ر:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشي21211224وفي تاريخ  4741ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

احيه أحمد محمد شديد وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة مس -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  4741ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

 احمد محمد احمد شديد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

ة الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهز احمد محمد احمد شديد وشريكه ، شركة تضامن  -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

زة مساحيه ادوات ورش واجهعبد الونيس احمد وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت و -  6

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224وفي تاريخ  4741ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

احيه أحمد محمد شديد وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة مس -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  4741   ومعملية ،  سبق قيدها برقم  

 احمد محمد احمد شديد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة -  8

صف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , و21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

ة احمد محمد احمد شديد وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهز -  9

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة أحمد محمد شديد  -  10

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

ة صدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزأحمد محمد شديد وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد والت -  11

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

جهزة احمد محمد احمد شديد وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش وا -  12

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224وفي تاريخ  4741حيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم   مسا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

اجهزة احمد محمد احمد شديد وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش و -  13

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224اريخ وفي ت 4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

 عبد الونيس احمد وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة -  14

كة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شر21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

أحمد محمد شديد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ويشمل عدد واالت وادوات ورش واجهزة  -  15

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  4741مساحيه ومعملية ،  سبق قيدها برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211224وفي تاريخ  4741عبد الونيس احمد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  1

 شركة تضامن

ة تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شرك21211224وفي تاريخ  4741، سبق قيدها برقم   أحمد محمد شديد وشركاه  -  2

 تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211224وفي تاريخ  4741أحمد محمد شديد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  3

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211224وفي تاريخ  4741ها برقم   احمد محمد احمد شديد وشركاه ، سبق قيد -  4

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211224وفي تاريخ  4741احمد محمد احمد شديد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  5

 شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: احمد محمد احمد شديد  4741شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211224،  فى تاريخ :   -  1

 وشريكه

الى: احمد محمد احمد شديد  4741توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211224،  فى تاريخ :   -  2

 وشريكه



 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

الى: احمد محمد احمد شديد  4741شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211224،  فى تاريخ :   -  3

 وشريكه

ــــــــــــــــــــــ      

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

4741برقم       21211224عبد الونيس احمد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  1  

4741برقم       21211224تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : أحمد محمد شديد وشركاه  شركة  -  2  

4741برقم       21211224أحمد محمد شديد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3  

4741برقم       21211224احمد محمد احمد شديد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  4  

4741برقم       21211224احمد محمد احمد شديد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  5  

4741برقم       21211224عبد الونيس احمد وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6  

4741برقم       21211224ة بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : أحمد محمد شديد وشركاه  توصي -  7  

4741برقم       21211224أحمد محمد شديد وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  8  

4741برقم       12112242احمد محمد احمد شديد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  9  

4741برقم       21211224احمد محمد احمد شديد وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  10  

4741برقم       21211224عبد الونيس احمد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11  

4741برقم       21211224ركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : أحمد محمد شديد وش -  12  

4741برقم       21211224أحمد محمد شديد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  13  

4741برقم       21211224يخ : احمد محمد احمد شديد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تار -  14  

4741برقم       21211224احمد محمد احمد شديد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  15  

2624برقم       21211222احمد محمد عبد الوهاب وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  16  

ــــــــــــــــــــــ      

   األحكام   



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3633برقم       21211211، تاريخ :  272عماد عبد العظيم سيد احمد محمد     -  1  

7112برقم       21211211، تاريخ :  272على عادل على محمد بدير     -  2  

9411برقم       21211212، تاريخ :  276  2124/4/29احمد سليمان احمد سليمان عطالله  سارى حتى -  3  

2249 برقم      21211213، تاريخ :  223  2117/2/29اكرام محمد ناصف محمد ابراهيم سلطان  سارى حتى  -  4  

2249برقم       21211213، تاريخ :  224  2122/2/22اكرام محمد ناصف محمد ابراهيم سلطان  سارى حتى  -  5  

9211برقم       21211213، تاريخ :  229  2121/2/14ابراهيم سليمان محمد بسيونى  سارى حتى  -  6  

2223برقم       21211213اريخ : ، ت 227  2119/11/12اشرف عبدالمحسن بهنسى حسين  سارى حتى  -  7  

2223برقم       21211213، تاريخ :  222  2121/11/17اشرف عبدالمحسن بهنسى حسين  سارى حتى  -  8  

22برقم       21211219، تاريخ :  261محمد خيرت عصام الدين حلمى     -  9  

7312 برقم      21211217، تاريخ :  262محمد عليوه محمد النقيش     -  10  

1212برقم       21211217، تاريخ :  264عزت السيد حلمى السيد     -  11  

7221برقم       21211217، تاريخ :  267سمير جالل محمد النحاس     -  12  

9917برقم       21211217، تاريخ :  263طاهر فتحى عبده محمد قنديل     -  13  

4221برقم       21211217، تاريخ :  269 راندا عبد العزيز أحمد محمد حسين    -  14  

7191برقم       21211217، تاريخ :  262محمد عبد الرحمن السيد سالمة     -  15  

4347برقم       21211212، تاريخ :  267  2122/3/9محمد فوزى عيد زكى  سارى حتى  -  16  

4423م   برق    21211224، تاريخ :  312زينب بحيرى عواد بيومى     -  17  

4423برقم       21211224، تاريخ :  313زينب بحيرى عواد بيومى     -  18  

4423برقم       21211224، تاريخ :  314زينب بحيرى عواد بيومى     -  19  

7123برقم       21211229، تاريخ :  312  2114/2/29عيد عبد العظيم أحمد عبد اللطيف  سارى حتى  -  20  

4426برقم       21211231، تاريخ :  321ا محمد على    جمال عط -  21  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2624برقم       21211222، تاريخ :  317احمد محمد عبد الوهاب وشريكه     -  1  

2624برقم       21211222، تاريخ :  312احمد محمد عبد الوهاب وشريكه     -  2  

2624برقم       21211222، تاريخ :  316احمد محمد عبد الوهاب وشريكه     -  3  

1927برقم       21211227، تاريخ :  314  2122/4/3نصرة رجب أحمد وشركاها  سارى حنى  -  4  

ــــــــــــــــــــــ      

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


