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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هبه رشاد مخيمر احمد منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201020برقم  17060عن تسويق
عقارى دون االنترنت  ،بجهة  28 :ش عبدالمنعم رياض تقسيم فريد زكى المعصره حدائق حلوان /
 - 2وفاء أبوزيد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201026برقم  16416عن التصدير
واالستيراد (فيماعدا المجموعة  19والفقرة  36من مجموعة  ، ) 6بجهة  :عقار رقم  4ش أنس بن مالك حكر التبين القبلي /
 - 3مصطفى حميدو حسن محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201005برقم  17023عن
كافتيريا فيماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمة  ،بجهة  24 :ش حمودي حدائق حلوان /
 - 4وفاء أبوزيد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201026برقم  16416عن التصدير
واالستيراد (فيماعدا المجموعة  19والفقرة  36من مجموعة  ، ) 6بجهة  :ش الحديد والصلب التبين معهد الدراسات المعدنية وحدة
 2000الدور العلوي /
 - 5عادل السيد على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201015برقم  17046عن تصليح احذيه ،
بجهة  53 :ش محمد سيد احمد /
 - 6سليم سالم يوسف محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201005برقم  17021عن مكتب بيع توك
توك  ،بجهة  2 :ه بلوك  3مدخل  2شقة  1شارع عمر بن عبد العزيز /
 - 7عبدالرحمن محمد على عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201026برقم  17073عن تنجيد
افرنجي  ،بجهة  5 :ش حسن حلمى من ش ترعه الخشاب محل حدائق حلوان /
 - 8محمود صدقي جمال مصطفي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201022برقم  17067عن
مقاوالت عامه وتوريدات عموميه وخدمات نظافه مباني دون االمن والحراسه ودون اجهزة الكمبيوتر وادوات الدعايه واالعالن ،
بجهة  5 :ش الفاروق م من ش العروبه بجوار س الكهرباء -
 - 9محمد احمد محمد عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201004برقم  17015عن مقاوالت عامة
وتوريدات ( دون اجهزة الكمبيوتر واكسسواراتها ودون اجهزة الطباعة )  ،بجهة  24 :شارع مصطفي فهمى تقاطع شارع جعفر
الدور االرضي شقة / 1
 - 10على عبدالتواب على عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201005برقم  17022عن
توريدات عمومية ( دون اجهزة الكمبيوتر ومشتمالتها والطباعة ) وخدمات المحمول ( صيانة محمول )  ،بجهة  :ش البوسطة عرب
كفر العلو بجوار مجمع المدارس /
 - 11طاهر ناصر حمدان فراج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15000.000 ،قيد فى  20201007برقم  17032عن توريد
دواجن ولحوم ومواد غذائية  ،بجهة  59 :شارع ابراهيم امام علي شارع عز ذكي حدائق حلوان
 - 12كريم عبدالحميد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201001برقم  17013عن تصنيع
مالبس جاهزة ( دون المالبس العسكرية واكسسواراتها )  ،بجهة  16 :ش زكي حواس /
 - 13احمد عبد الجواد كامل عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201007برقم  17031عن
تجاره مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل  ،بجهة  :حلوان -حلوان /شارع السكه الحديد من شارع ()15عرب راشد
 - 14خالد عبدالعليم عبد النبى احمد نور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201020برقم  17061عن
سوبر ماركت  ،بجهة  )48( :شارع ذو الفقار تقاطع شارع شريف  -محل /
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 - 15هيثم عبد المقصود رسالن عبد المقصود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201018برقم 17050
عن كافتيريا  ،بجهة  :مايو  -مايو  /وحده  28عماره  Cقطعه  7و 7ز بمشروع وسط البلد
 - 16رباب شعبان عبدالحميد عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201014برقم  17044عن توريدات
عمومية ( دون اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعة ومشتمالتهم ) مكافحة الحشرات والقوارض  ،بجهة  28 :ش الخلفاء الراشدين
عرب ابو دحروج كفر العلو /
 - 17محمود سعيد طه عطا محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201005برقم  17019عن بوتيك
خردوات  ،بجهة  :عقار  57مشروع ناصر المنطقة االولى /
 - 18مؤسسه راجي للتصدير والتوريدات العمومية  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201019برقم
 17057عن التصدير والتوريدات العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومشتمالته  ،بجهة  :ب 57م  2شقه  15مساكن الحديد والصلب
الجديدة /
 - 19محمود حسنين محمد حسنين شريف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201001برقم  17014عن
مقاوالت عمومية  ،بجهة  61 :ش عبدالرحمن علي رستم /
 - 20مروه ماهر عبدالوهاب العزب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201019برقم  17055عن توريدات
عامه وخدمات نظافة فيماعدا الكمبيوتر ومشتمالته  ،بجهة  :مجاورة  2المشروع االمريكي بلوك  17ش  60الدور الخامس /
 - 21لؤي ذكري حسن بشندي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201028برقم  17080عن بيع عصائر ،
بجهة  14 :ش خسرو حلوان محل /
 - 22حمزه حمدان فرج حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 30000.000 ،قيد فى  20201007برقم  17033عن بيع لحوم
مجمده  ،بجهة  :حلولن  -حلوان  63//شارع ابراهيم امام -مدينه الهدي حدائق حلوان
 - 23سامى كمال محمد علي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201020برقم  17058عن بيع ايس كريم
ومثلجات  ،بجهة  38 :ش راغب محل رقم / 2
 - 24احمد مصطفي امين محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201027برقم  17079عن توريدات
عمومية فيماعدا الكمبيوتر ومشتمالته  ،بجهة  :عرب كفر العلو شارع سليمان ناصر عياد حلوان /
 - 25عاطف ابو سريع عبد الصادق مدكور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201007برقم  17030عن
مخبز بلدي  ،بجهة 30 :ش عبيد الشرقاوي المعصرة /
 - 26عالء رشاد محمد عفيفي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 30000.000 ،قيد فى  20201006برقم  17025عن بيع وشراء
التكييفات الجديدة و المستعملة  ،بجهة  3 :يرج االمل كورنيش النيل الدواجن ح حلوان /
 - 27نوال عثمان سالمان حسانين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201013برقم  17039عن مطعم فول
وطعمية  ،بجهة  :سوق مجاورة  7عمارة / 7
 - 28هويدا ابراهيم عبدالحميد عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201005برقم  17018عن بقاله
تموينيه شاملة  ،بجهة 1 :ش القطاوى من مجمع المدارس من ركن فاروق محل /
 - 29كوثر زكي احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201021برقم  17064عن عطاره ،
بجهة  :شارع محمد حسني تقسيم فريد زكى /
 - 30ايمان حمدي السيد السيد هالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 30000.000 ،قيد فى  20201019برقم  17051عن ورشة
تفصيل مالبس  ،بجهة  :عقار  35منشيه جمال عبد الناصر ش / 20
 - 31مؤسسة عزام لألطارات والبطاريات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000.000 ،قيد فى  20201018برقم  17047عن بيع
اطارات وبطاريات ومركز خدمة سيارات فيماعدا خدمة رجال االعمال  ،بجهة  79 :ش التحرير /
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 - 32حسن سالمه سعيد ناصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 30000.000 ،قيد فى  20201027برقم  17076عن مقاوالت
عموميه واعمال هدم وازاله واعمال طرق وبعد الحصول على التراخيص الالزمه  ،بجهة  :حلوان -حلوان /عقار رقم 55شارع
الرياض /شارع شريف
 - 33همام حسن همام حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201006برقم  17029عن توريدات
عمومية ومقاوالت  ،بجهة  )14( :شارع عنتر بمساكن المرازيق  -شقة غرفة وصاله بالدور االرضي /
 - 34محمد مجدي كامل عبد العزيز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3000.000 ،قيد فى  20201027برقم  17078عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :حلوان  -حلوان  )7(/شارع حاره عبد العظيم الزاكي من شارع البحر المعصره
 - 35اماني محمد مطيع احمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201007برقم  17034عن كوافير
رجالي  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  3شارع محمد حسني تقسيم فريد زكي ق  453كدستر  1286-حدائق حلوان /
 - 36مؤسسه عبدالغنى للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201011برقم  17035عن مقاوالت ،
بجهة  12 :ش االزهرى مدينه ركن حلوان الدواجن /
 - 37احمد جابر على جابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201021برقم  17063عن ايادة حشرات
وتوريدات عمومية (فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتالته وادوات الطباعة ومشتمالتها )  ،بجهة  28 :ش الديوان الدور الثالث عرب
راشد /
 - 38هبه علي ماهر يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201006برقم  17027عن توريدات
عمومية  ،بجهة  3 :شارع برهان تقاطع شارع شريف شقة / 2
 - 39مصطفى محمود سالم محمد حماد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201019برقم  17054عن
مقاوالت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا الكبيوتر ومشتمالته  ،بجهة  40 :ش حسن عرابي علي عرب غنيم
 - 40محمد السيد فراج محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201025برقم  17070عن بقاله  ،بجهة :
عقار  1مجمع د مدينه االبطال طريق االوتوستراد مايو /
 - 41اسماء نظمى محمد حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201011برقم  17036عن تدريب على
اللغات فيماعدا خدمات االنترنت واالمن والحراسة وتوريد العمالة بعد الحصول على التراخيص الالزمة  ،بجهة  43 :شارع
مصطفي فهمى /
 - 42تامر جمال عبدالمحسن محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201025برقم  17071عن مركز
صيانه سيارات ومعدات  ،بجهة  46 :شارع الترعه حكر التبين البلد /
 - 43محمد حفظى ابراهيم فاضل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201012برقم  17037عن توريد
وبيع مستلزمات طبية ( فيماعدا الالدوية ومستحضرات التجميل )  ،بجهة  86 :شارع الحسينى حدائق حلوان /
 - 44خيرى حسن عبدالفتاح ابوالمعاطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201013برقم  17043عن
مكتب اعمال نظافه دون خدمات االمن والحراسه  ،بجهة  1 :شارع عثمان عرب راشد /
 - 45هاجر محمود علي محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201027برقم  17077عن توريدات
عموميه (فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وفيما عدا توريد مواد والدعايه واالعالن )  ،بجهة  :حلوان -حلوام  9/ش البستان مدينه
الهدى -متفرع من ش جمال عبد الناصر الدور الثالث -شقه رقم(-)6حدائق حلوان
 - 46احمد يوسف سالم يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 70000.000 ،قيد فى  20201013برقم  17042عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :محل شارع الحرير منشيه جمال عبد الناصر /
 - 47بيتزا الشين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201022برقم  17068عن مطعم بيتزا  ،بجهة  :ش
عبدهللا وحده رقم  4رقم  3برج الوالء /
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 - 48اسالم محمد محمود محمد الطيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201006برقم  17026عن
جزارة وبيع لحوم  ،بجهة  :محل رقم  12والكائن بسور نادي نادي عرب غنيم الرياضي بشارع حفني ابو جبل بعرب غنيم/
 - 49محمود بهي كمال محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 12000.000 ،قيد فى  20201006برقم  17024عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :ش سيد حسون من ش الصرف مصنع العلف كفر العلو
 - 50نهال كمال مكين عطا هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201025برقم  17069عن تسويق
الكترونى فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والمالبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص الالزمه
 ،بجهة  18 :ش الجمعيه من شارع الجيش شقه  2الدور االول /
 - 51ياسر احمد محمد مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201013برقم  17040عن تجاره مالبس
جاهزه  ،بجهة  :محل رقم 108-107بالعقار رقم  30و  32ش برهان مول القصر /
 - 52جوالن احمد عتريس احمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201013برقم  17041عن كافيه
لتقديم المأكوالت والمشروبات الباردة والساخنة فيماعدا االنترنت  ،بجهة  :محل بالعقار  74ج من ش عبدالرحمن /
 - 53عالء الدين طه حسن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201026برقم  17074عن توريد
مستحضرات تجميل وتوريد مستلزمات طبية ( فيماعدا االدوية )  ،بجهة  :ش الداير الناحية الشرقية بجوار مسجد عمرو بن العاص
كفر العلو /
 - 54عالء عماد عبدالصادق الجيشي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2000.000 ،قيد فى  20201004برقم  17017عن مكتب
تسويق الكترونى فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمة  ،بجهة 70 :
ش السكه الحديد /
 - 55سعد زغلول سعد عبدالقادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201019برقم  17052عن توريدات
(فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وأدوات الطباعة) ومقاوالت عمومية  ،بجهة  :مجاورة  13حي ا عمارة  3شقة / 1
 - 56عادل رضا سيد ابو السعود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201013برقم  17038عن مقاوالت
عمومية وتوريدات عمومية دون اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعه  ،بجهة  20 :ا ش رياض /
 - 57مينا حبيب خله ملك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201022برقم  17066عن مقاوالت عمومية
وتوريدات (فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته )  ،بجهة  9 :شارع محمد راشد المعصرة /
 - 58ساميه محمد قرنى سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201026برقم  17075عن مكتب
مقاوالت وتوريدات عموميه ( فيما عدا اجهزه الكمبيوتر وادوات الطباعه وادوات الدعايه واالعالن ومشتمالتهم )  ،بجهة  :مساكن
اطلس منطقه أ مدخل  247بلوك  5شقه / 2
 - 59فاطمه رجب عبدالغني عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201004برقم  17016عن
خدمات نظافة (دون األمن والحراسة) وتوريدات عمومية (دون الكمبيوتر والطباعة)  ،بجهة  81 :ش البستان ركن حلوان الدواجن
/
 - 60محمد عادل يوسف احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201015برقم  17045عن تسويق
واستثمار عقارى دون االنترنت  ،بجهة  24 :ش مصطفى فهمى /
 - 61صفوان محمود محمد عبدالفضيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201019برقم  17053عن
كافيتريا فيماعدا االنترنت  ،بجهة  1 :ش الوسط ميدان البوسطه عقار  3ش مخزن األنابيب محل /
 - 62محمد عزت عطيه محفوظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201026برقم  17072عن توريدات
ادوات مدرسيه ( دون ادوات الطباعه وادوات الدعايه واالعالن ومستلزماتهم )  ،بجهة  :مايو  -المنطقه الثانيه قطعه  38شقه رقم
 2الدور االول امتداد  15مايو
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 - 63عمرو شكرى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201019برقم  17056عن مكتب نقل
عمال داخل جمهورية مصر العربية  ،بجهة  5 :ش المدرسه عزبه الوالده /
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1منصور محمد عبدالرحمن وشريكه شركة  ،مقاوالت عمومية ،رأس مالها ، 1000.000قيدت فى  20201006برقم
 ، 17028عن مقاوالت عمومية  ،بجهة  :شقة رقم  4بالدور الرابع قطعة رقم  66مجاورة  33مدينة
 - 2احمد الشبراوى وشركاه شركة  ،التوريدات العامة دون أجهزة ومستلزمات الكمبيوتر والبرمجيات وتأجير السيارات
لحساب النفس او الغير داخل جمهورية مصر العربية دون السياحة وخدمة رجال االعمال ،رأس مالها ، 100000.000قيدت
فى  20201018برقم  ، 17048عن التوريدات العامة دون أجهزة ومستلزمات الكمبيوتر والبرمجيات وتأجير السيارات لحساب
النفس او الغير داخل جمهورية مصر العربية دون السياحة وخدمة رجال االعمال  ،بجهة  10 :شارع السكه الحديد حدائق حلوان /
 - 3احمد فؤاد صالح مخلوف وشريكه شركة  ،المقاوالت العمومية والتوريدات العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته
وفيماعدا توريد مواد الدعاية واالعالن ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 17020عن المقاوالت
العمومية والتوريدات العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وفيماعدا توريد مواد الدعاية واالعالن  ،بجهة  1 :ش فرجانى ش
عمر بن الخطاب /
 - 4علي حمدى فرج وشركاه شركة  ،توريدات عمومية ( فيماعدا الكمبيوتر ومشتمالته وأدوات الطباعة والدعاية واالعالن
وتوريد العمالة ) ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 17059عن توريدات عمومية ( فيماعدا
الكمبيوتر ومشتمالته وأدوات الطباعة والدعاية واالعالن وتوريد العمالة )  ،بجهة  7 :ش  21تقسيم النصر للسيارات شقة  5قطعة
 605حدائق حلوان /
 - 5احمد سعيد على وشريكه شركة  ،اعمال النقل والمقاوالت والتوريدات العمومية (فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وادوات
الطباعة والدعاية واالعالن) وتركيب وصيانة المصاعد ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم ، 17062
عن اعمال النقل والمقاوالت والتوريدات العمومية (فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وادوات الطباعة والدعاية واالعالن) وتركيب
وصيانة المصاعد  ،بجهة  :بلوك  44مدخل  2شقه  4مساكن الحديد والصلب الجديده /
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد محمود حسين حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 9155 :وفى تاريخ  20201006تم محو/شطب السجل تم
محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2765بتاريخ 6/10/2020
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 - 2ناصر شعبان عبد الفاتاح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15650 :وفى تاريخ  20201007تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2767بتاريخ 7/10/2020
 - 3ناصر شعبان عبد الفتاح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15650 :وفى تاريخ  20201007تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2767بتاريخ 7/10/2020
 - 4حسين حب الدين حسب هللا مسعود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14711 :وفى تاريخ  20201007تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب امر محو رقم  2768بتاريخ 7/10/2020
 - 5اسراء عاطف احمد عبد العدل علما  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13489 :وفى تاريخ  20201011تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجاري نهائيا لترك التجارة و\لك بموجب امر محو 2769بتاريخ 11/10/2020
 - 6عبدالرحمن علي محمود محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14468 :وفى تاريخ  20201011تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجاري نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب امر محو  2770بتاريخ 11/10/2020
 - 7ماريان عادل حكيم فارس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15551 :وفى تاريخ  20201011تم محو/شطب السجل
تم محو السجل التجاري نهائيا لترك التجارة و\لك بموجب امر محو 2771بتاريخ 11/10/2020
 - 8هانى عبد الرحمن عبد المنعم االعصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 10142 :وفى تاريخ  20201013تم
محو/شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم  2772بتاريخ 13/10/2020
 - 9هانى عبد الرحمن عبد المنعم االعصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 10142 :وفى تاريخ  20201013تم
محو/شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم  2772بتاريخ 13/10/2020
 - 10عمرو عبد الفتاح عويس يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 9615 :وفى تاريخ  20201014تم محو/شطب
السجل تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم  2773بتاريخ 14/10/2020
 - 11ابراهيم عبد العظيم ابراهيم مصطفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15418 :وفى تاريخ  20201015تم
محو/شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 12هدايا الدرينى محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 16718 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب امر محو رقم  2776بتاريخ 18/10/2020
 - 13فوزى سيد محمد درويش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1147 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب السجل
تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2779بتاريخ 18/10/2020
 - 14السيد على عبدالرحمن سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15877 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2778بتاريخ 18/10/2020
 - 15محمود مصطفى عبد الفتاح ابو زيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11183 :وفى تاريخ  20201018تم
محو/شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2777بتاريخ 18/10/2020
 - 16ثريا عبد المنعم محمد محمد قنديل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 9450 :وفى تاريخ  20201021تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم  2781بتاريخ 21/10/2020
 - 17مصطفي محمد محمود عبد الاله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15356 :وفى تاريخ  20201022تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب امر محو رقم  2782بتاريخ 22/10/2020
 - 18تعديل االسم التجارى الى /مكتب متعهد نقل عمال مصطفى محمد محمود عبدالاله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم :
 ، 15356وفى تاريخ  20201022تم محو/شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب امر محو
رقم  2782بتاريخ 22/10/2020
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 - 19امل بكر سعد جوده ابو الغيط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14956 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب
السجل تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم  2784بتاريخ 25/10/2020
 - 20فلاير محمود محمد موسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15066 :وفى تاريخ  20201026تم محو/شطب السجل
تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم  2786بتاريخ 26/10/2020
 - 21كريم محمد عيد ابو سريع الشرقاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 16153 :وفى تاريخ  20201027تم
محو/شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم  2790بتاريخ 27/10/2020
 - 22محمد احمد محمد احمد كامل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15822 :وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة
 - 23محمد احمد محمد احمد كامل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11933 :وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب
السجل تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سامح ناصر عبد العال محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12112وفي تاريخ  20201004 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 2سارة عبدالجليل السمانى عبدالجليل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  16791وفي تاريخ  20201004 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5000.000،جنيه
 - 3مصطفي فهمي ذكي محمد بدر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12826وفي تاريخ  20201004 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 4محمد سالم محمد محمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12210وفي تاريخ  20201004 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25000.000،جنيه
 - 5محمد محمود عبد الرحيم حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  10560وفي تاريخ  20201005 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1000000.000،جنيه
 - 6مصطفى كامل محمد خليل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15923وفي تاريخ  20201006 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50000.000،جنيه
 - 7هويدا ابراهيم عبدالحميد عبده تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  17018وفي تاريخ  20201011 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80000.000،جنيه
 - 8فرحانه زكريا يونس عوض تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15135وفي تاريخ  20201011 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25000.000،جنيه
 - 9محمد عثمان محمود على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  9982وفي تاريخ  20201012 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50000.000،جنيه
 - 10ممدوح محمد زكى فرج تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  9537وفي تاريخ  20201013 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25000.000،جنيه
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 - 11اسامة متولى منير محمد على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  8631وفي تاريخ  20201013 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10000.000،جنيه
 - 12محمد حلمى عنبر فايز هللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15655وفي تاريخ  20201020 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 13هشام بدر للمقاوالت والتوريدات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  16934وفي تاريخ  20201021 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 14كريم عادل محمد عبد الحميد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  16306وفي تاريخ  20201022 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 15السيد نبيل السيد محمد ابو شنب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  9881وفي تاريخ  20201022 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 16محمد عبد العال علي حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12325وفي تاريخ  20201022 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 17مؤسسة عزام لألطارات والبطاريات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  17047وفي تاريخ  20201022 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 18ايمان حسن محمد محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11686وفي تاريخ  20201022 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 19كيرلس وديع رزق بطرس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14930وفي تاريخ  20201022 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 20مصطفي صالح السيد عبد الفتاح تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15969وفي تاريخ  20201025 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 21ضاحى سمان شفيق فرغل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12473وفي تاريخ  20201026 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10000.000،جنيه
 - 22سحر ابوالوفا عبدالعظيم حموده تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  16973وفي تاريخ  20201027 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 23رضا محمد قبيصى محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  10523وفي تاريخ  20201028 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50000.000،جنيه
 - 24محمد خلف عبد الحليم حسانين تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11146وفي تاريخ  20201028 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 25محمد احمد عبد الكريم حسنين تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  16076وفي تاريخ  20201028 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 26عبد الحميد عزت محمد عبد الحميد خطاب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  13927وفي تاريخ  20201028 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50000.000،جنيه
 - 27عبد الرحمن رمضان محمدي محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  13821وفي تاريخ  20201028 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200000.000،جنيه
 - 28عبدالمحسن عبدهللا بدوي مصطفى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  16473وفي تاريخ  20201028 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50000.000،جنيه
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ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1كريم عبدالحميد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 16 ، :ش زكي حواس /

 17013وفي تاريخ  20201001تم تعديل العنوان  ,وصف
 17014وفي تاريخ  20201001تم تعديل العنوان ,

 - 2محمود حسنين محمد حسنين شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 61 ، :ش عبدالرحمن علي رستم /

 - 3اسامة فاروق عبد الحميد صادق سطوحي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير 32 ، :ش زكي /

 17012وفي تاريخ  20201001تم تعديل العنوان

 - 4محمد حباشى حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  6180وفي تاريخ  20201001تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محو الفرع الكائن بالعنوان  48 /ش ابو السعود من ش جمال عبد الناصر  -المنيب
 - 5محمد احمد محمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17015وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 24 ،شارع مصطفي فهمى تقاطع شارع جعفر الدور االرضي شقة / 1
 - 6فاطمه رجب عبدالغني عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 81 ، :ش البستان ركن حلوان الدواجن /
 - 7محمد سالم محمد محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  5 /شارع منصور حلوان
 - 8عالء عماد عبدالصادق الجيشي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 70 ، :ش السكه الحديد /

 17016وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان ,

 12210وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف
 17017وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 9سليم سالم يوسف محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17021وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 2 ، :ه بلوك  3مدخل  2شقة  1شارع عمر بن عبد العزيز /
 - 10على عبدالتواب على عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17022وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ش البوسطة عرب كفر العلو بجوار مجمع المدارس /
 - 11مصطفى حميدو حسن محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 24 ، :ش حمودي حدائق حلوان /
 - 12محمود سعيد طه عطا محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار  57مشروع ناصر المنطقة االولى /

 17023وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان ,

 17019وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 13هويدا ابراهيم عبدالحميد عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17018وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير1 ، :ش القطاوى من مجمع المدارس من ركن فاروق محل /
 - 14عبد الرحمن محمود عبد الرحيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  35/بفاريا تاون الدور الثاني /

 12333وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان ,

 - 15محمود شبل محمد ابو السعادات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8915وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة فرع بالعنوان  2ش كورنيش النيل محل  25مشروع بالل السعدى ق  219بحوض الصوان المعصرة /
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 17025وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 16عالء رشاد محمد عفيفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 3 ، :يرج االمل كورنيش النيل الدواجن ح حلوان /

 - 17اسالم محمد محمود محمد الطيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17026وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  12والكائن بسور نادي نادي عرب غنيم الرياضي بشارع حفني ابو جبل بعرب غنيم/
 - 18محمود بهي كمال محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17024وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ش سيد حسون من ش الصرف مصنع العلف كفر العلو
 - 19همام حسن همام حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17029وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير )14( ، :شارع عنتر بمساكن المرازيق  -شقة غرفة وصاله بالدور االرضي /
 - 20محمد محمود حسين حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8637وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  /المحل رقم  51و  52بمول القصر بالعقار رقم 30و  32ش برهان /
 - 21هبه علي ماهر يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 3 ، :شارع برهان تقاطع شارع شريف شقة / 2

 17027وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22محمود شبل محمد ابوالسعادات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8915وفي تاريخ  20201006تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 2 ، :ش كورنيش النيل محل  25مشروع بالل السعدى ق  219بحوض الصوان المعصرة /
 - 23عاطف ابو سريع عبد الصادق مدكور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير30 ، :ش عبيد الشرقاوي المعصرة /

 17030وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان ,

 - 24احمد عبد الجواد كامل عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17031وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حلوان -حلوان /شارع السكه الحديد من شارع ()15عرب راشد
 - 25طاهر ناصر حمدان فراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17032وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 59 ، :شارع ابراهيم امام علي شارع عز ذكي حدائق حلوان
 - 26حمزه حمدان فرج حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17033وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حلولن  -حلوان  63//شارع ابراهيم امام -مدينه الهدي حدائق حلوان
 - 27اماني محمد مطيع احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17034وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  3شارع محمد حسني تقسيم فريد زكي ق  453كدستر  1286-حدائق حلوان /
 - 28محمد مسعد سعيد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15484وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  36 /شارع شريف على شارع احمد انسي -
 - 29مؤسسه عبدالغنى للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 12 ، :ش االزهرى مدينه ركن حلوان الدواجن /
 - 30اسماء نظمى محمد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 43 ، :شارع مصطفي فهمى /

 17035وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف
 17036وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31محمد عاصم عبد الباقي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15238وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قد تم افتتحاح رئيسى اخر بالعنوان  4برج المنصور الشطر  13بطريق كارفور 86ج المعادى برأس مال 5000
بنشاط اداره المطاعم دون خدمات السياحه واالنترنت واالمن والحراسه
 - 32محمد حفظى ابراهيم فاضل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 86 ، :شارع الحسينى حدائق حلوان /

 17037وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 33شريف محمد ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16812وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  /عقار  4شقة  1مجاورة  3حي ه /
 - 34حسام أحمد محمد سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13872وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح 2 /ش ترعة الخشاب الدواجن خلف التوحيد والنور حدائق حلوان /
 - 35اسامة متولى منير محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8631وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  1 /ش كورنيش النيل بجوار مصنع كينج حلوان/
 17039وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 36نوال عثمان سالمان حسانين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :سوق مجاورة  7عمارة / 7

 - 37ياسر احمد محمد مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17040وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم 108-107بالعقار رقم  30و  32ش برهان مول القصر /
 - 38خيرى حسن عبدالفتاح ابوالمعاطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 1 ، :شارع عثمان عرب راشد /
 - 39عادل رضا سيد ابو السعود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 20 ، :ا ش رياض /

 17038وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 40جوالن احمد عتريس احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار  74ج من ش عبدالرحمن /
 - 41احمد يوسف سالم يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل شارع الحرير منشيه جمال عبد الناصر /

 17043وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,

 17041وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,

 17042وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 42صبرى محمود عبد ةالعزيز محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13532وفي تاريخ  20201014تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  39 /منطقه  1من شارع حفنى ابوجبل /
 - 43رباب شعبان عبدالحميد عثمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 28 ، :ش الخلفاء الراشدين عرب ابو دحروج كفر العلو /
 - 44عادل السيد على احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 53 ، :ش محمد سيد احمد /

 17044وفي تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف

 17046وفي تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 45محمد عادل يوسف احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 24 ، :ش مصطفى فهمى /

 17045وفي تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 46محمد احمد محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9697وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :توضيح العنوان )19(/شارع الداير الناحيه الشرقي حلوان البلد -
 - 47هيثم عبد المقصود رسالن عبد المقصود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17050وفي تاريخ  20201018تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مايو  -مايو  /وحده  28عماره  Cقطعه  7و 7ز بمشروع وسط البلد
 - 48محمد خالد عبدالغفار عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 58 ، :شارع جمال عبدالناصر  -المعصره /

 17049وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 49تامر حسن حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8502وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 33 ، :ش يوسف من 33ع ش يوسف  97ش يوسف قطعة / 1
 - 50تامر حسن حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8502وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة فرع بالعنوان  33 /ش يوسف من 33ع ش يوسف  97ش يوسف قطعة - 1
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 - 51مؤسسة عزام لألطارات والبطاريات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 79 ، :ش التحرير /

 17047وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان ,

 - 52صفوان محمود محمد عبدالفضيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17053وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 1 ، :ش الوسط ميدان البوسطه عقار  3ش مخزن األنابيب محل /
 17052وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 53سعد زغلول سعد عبدالقادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة  13حي ا عمارة  3شقة / 1

 - 54مصطفى محمود سالم محمد حماد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 40 ، :ش حسن عرابي علي عرب غنيم
 - 55ايمان حمدي السيد السيد هالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار  35منشيه جمال عبد الناصر ش / 20

 17054وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان ,

 17051وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 56مروه ماهر عبدالوهاب العزب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17055وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مجاورة  2المشروع االمريكي بلوك  17ش  60الدور الخامس /
 17056وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 57عمرو شكرى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 5 ، :ش المدرسه عزبه الوالده /

 - 58مؤسسه راجي للتصدير والتوريدات العمومية  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ب 57م  2شقه  15مساكن الحديد والصلب الجديدة /
 - 59سامى كمال محمد علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 38 ، :ش راغب محل رقم / 2

 17057وفي تاريخ  20201019تم تعديل

 17058وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 60خالد عبدالعليم عبد النبى احمد نور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير )48( ، :شارع ذو الفقار تقاطع شارع شريف  -محل /

 17061وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان ,

 - 61محمد عبد المجيد السيد عبد المجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8279وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اضافة فرع بالعنوان 10 /ج ميدان بن سندر شقة  5الزيتون  -القاهرة
 - 62هبه رشاد مخيمر احمد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17060وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 28 ، :ش عبدالمنعم رياض تقسيم فريد زكى المعصره حدائق حلوان /
 - 63كوثر زكي احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع محمد حسني تقسيم فريد زكى /

 17064وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 64رامى نصيف ايوب عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9150وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح /كورنيش النيل الدور االرضي شقة  7،6،5بجوار مفكو حلوان -
 - 65احمد جابر على جابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 28 ، :ش الديوان الدور الثالث عرب راشد /

 17063وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 66محمود صدقي جمال مصطفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 5 ، :ش الفاروق م من ش العروبه بجوار س الكهرباء -

 17067وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 67كيرلس وديع رزق بطرس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14930وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح /عقار  146شارع  31قطعه  11المشروع االمريكي -
 - 68بيتزا الشين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
عبدهللا وحده رقم  4رقم  3برج الوالء /

 17068وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش
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 - 69السيد نبيل السيد محمد ابو شنب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9881وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة فرع بالعنوان  /مركز ببا  -غياضة الشرقية -بنى سويف
 - 70مينا حبيب خله ملك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 9 ،شارع محمد راشد المعصرة /

 17066وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 71جيهان عبده ماهر على حجاج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :اضافه فرع على العنوان الكائن  50 /ش منصور حلوان

 14473وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 72جيهان عبده ماهر علي حجاج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 50 ، :ش منصور /

 14473وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 73نهال كمال مكين عطا هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17069وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 18 ، :ش الجمعيه من شارع الجيش شقه  2الدور االول /
 - 74محمد السيد فراج محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17070وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار  1مجمع د مدينه االبطال طريق االوتوستراد مايو /
 - 75محمود محمد السمان عارف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11617وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل عنوان المركز الرئيسى االخر ليصبح بالعنوان  /شارع الجامع من مسجد الشهيد الدواجن حلوان
 - 76محمود محمد السمان عارف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11617وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل عنوان المركز الرئيسى االخر ليصبح بالعنوان  /شارع الجامع من مسجد الشهيد الدواجن حلوان
 - 77تامر جمال عبدالمحسن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 46 ، :شارع الترعه حكر التبين البلد /

 17071وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 78عالء الدين طه حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17074وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ش الداير الناحية الشرقية بجوار مسجد عمرو بن العاص كفر العلو /
 - 79محمد عزت عطيه محفوظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17072وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مايو  -المنطقه الثانيه قطعه  38شقه رقم  2الدور االول امتداد  15مايو
 - 80وفاء ابوزيد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16416وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة رئيسى اخر بالعنوان /التبين -عقار رقم 4ش أنس بن مالك حكر التبين القبلي
 - 81ساميه محمد قرنى سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17075وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مساكن اطلس منطقه أ مدخل  247بلوك  5شقه / 2
 - 82عبدالرحمن محمد على عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17073وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 5 ، :ش حسن حلمى من ش ترعه الخشاب محل حدائق حلوان /
 - 83وفاء أبوزيد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار رقم  4ش أنس بن مالك حكر التبين القبلي /

 16416وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 84وفاء أبوزيد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16416وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ش الحديد والصلب التبين معهد الدراسات المعدنية وحدة  2000الدور العلوي /
 - 85هاجر محمود علي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17077وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حلوان -حلوام  9/ش البستان مدينه الهدى -متفرع من ش جمال عبد الناصر الدور الثالث -شقه رقم(-)6حدائق حلوان
 - 86احمد مصطفي امين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عرب كفر العلو شارع سليمان ناصر عياد حلوان /

 17079وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 87حسن سالمه سعيد ناصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17076وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حلوان -حلوان /عقار رقم 55شارع الرياض /شارع شريف
 - 88محمد مجدي كامل عبد العزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17078وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حلوان  -حلوان  )7(/شارع حاره عبد العظيم الزاكي من شارع البحر المعصره
 - 89عبد الحميد عزت محمد عبد الحميد خطاب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13927وفي تاريخ  20201028تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  /شقة عماره  127مدينة الضباط حدائق حلوان
 - 90لؤي ذكري حسن بشندي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 14 ، :ش خسرو حلوان محل /

 17080وفي تاريخ  20201028تم تعديل العنوان  ,وصف

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ثريا عبدالمجيد محمد عامر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16824وفي تاريخ 20201001تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية ( فيماعدا اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعة )
 - 2احمد محمد محمد عبد هللا عالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15903وفي تاريخ 20201001تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح  /تصنيع مالبس جاهزة ( دون المالبس العسكرية واكسسواراتها )
 - 3سمر على محمود على حسانين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16996وفي تاريخ 20201006تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح مستلزمات طبيه وتوريد اجهزة طبية واثاث طبي
 - 4محمد مسعد سعيد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15484وفي تاريخ 20201007تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط  /مقاوالت عامة وتوريدات عمومية ( دون اجهزة الكمبيوتر ومشتمالتها وادوات الطباعة ودون المالبس
العسكرية واكسسواراتها )
 - 5حمادة جمال بخيت عثمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8105وفي تاريخ 20201011تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط /توريدات عمومية
 - 6حامد على خلف هللا احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15742وفي تاريخ 20201011تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط /تجارة الورق
 - 7شريف محمد ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16812وفي تاريخ 20201012تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح  /معرض بيع وتوريدات اجهزة كهربائيه دون اجهزة الكمبيوتر واكسسوارتها وادوات الطباعة
 - 8حسام أحمد محمد سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13872وفي تاريخ 20201012تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط ليصبح /توريد وتركيب وصيانه مصاعد وساللم متحركة ومقاوالت عامة
 - 9محمد احمد محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9697وفي تاريخ 20201018تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط ليصبح /مخبز نصف الي قطاعه وفراده
 - 10محمد محمود ابراهيم احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16935وفي تاريخ 20201018تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط  /نقل عمال داخل جمهورية مصر العربية ( دون توريد العمالة )
 - 11سامح ناصر عبد العال محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12112وفي تاريخ 20201019تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط  /تجارة وتوزيع الكيماويات
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 - 12محمد ابراهيم قطب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  676وفي تاريخ 20201019تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة
نشاط  /مقاوالت هندسية
 - 13أحمد صالح الدين أبو الحسن حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13880وفي تاريخ 20201019تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط الي  /تجارة اكسسوار محمول
 - 14حسن محمد حسانين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14579وفي تاريخ 20201020تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط /االستثمار العقاري دون الوساطة العقارية
 - 15كيرلس وديع رزق بطرس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14930وفي تاريخ 20201022تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط/توريد مواد غذائيه
 - 16السيد نبيل السيد محمد ابو شنب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9881وفي تاريخ 20201022تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط  /االستيراد والتصدير
 - 17ايمان حسن محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11686وفي تاريخ 20201022تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط االستيراد فيماعدا الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعه 19
 - 18خالد محمد محمود محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11838وفي تاريخ 20201022تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط ليصبح -ورشه مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه واكسسوراتها
 - 19ضاحى سمان شفيق فرغل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12473وفي تاريخ 20201026تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح  /مقاوالت وتوريدات عمومية ( فيماعدا اجهزة الكمبيوتر وأدوات الدعاية واالعالن وأدوات الطباعة
ومشتمالتهم )
 - 20محمد محمود ابراهيم احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16935وفي تاريخ 20201027تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح  /نقل عمال داخل جمهوريه مصر العربيه ( دون توريد عماله )
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اسامة فاروق عبد الحميد صادق سطوحي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17012وفي تاريخ 20201001تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 2مؤسسه عبدالغنى للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17035وفي تاريخ 20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 3رباب شعبان عبدالحميد عثمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17044وفي تاريخ 20201014تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 4بيتزا الشين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17068وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 5ساميه محمد قرنى سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17075وفي تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 6محمد احمد محمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17015وفي تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 7محمود سعيد طه عطا محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17019وفي تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 8طاهر ناصر حمدان فراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17032وفي تاريخ 20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 9كوثر زكي احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17064وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 10احمد مصطفي امين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17079وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11هويدا ابراهيم عبدالحميد عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17018وفي تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12حمزه حمدان فرج حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17033وفي تاريخ 20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13اماني محمد مطيع احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17034وفي تاريخ 20201007تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 14مينا حبيب خله ملك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17066وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 15هاجر محمود علي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17077وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 16لؤي ذكري حسن بشندي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17080وفي تاريخ 20201028تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 17محمود بهي كمال محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17024وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 18مروه ماهر عبدالوهاب العزب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17055وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 19جيهان عبده ماهر علي حجاج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14473وفي تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 20محمد عزت عطيه محفوظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17072وفي تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21محمود حسنين محمد حسنين شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17014وفي تاريخ 20201001تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 22ايمان حمدي السيد السيد هالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17051وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23نهال كمال مكين عطا هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17069وفي تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24عالء الدين طه حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17074وفي تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 25عالء عماد عبدالصادق الجيشي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17017وفي تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 26عاطف ابو سريع عبد الصادق مدكور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17030وفي تاريخ 20201007تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 27هيثم عبد المقصود رسالن عبد المقصود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17050وفي تاريخ 20201018تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 28محمود صدقي جمال مصطفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17067وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 29محمد حفظى ابراهيم فاضل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17037وفي تاريخ 20201012تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 30عادل السيد على احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17046وفي تاريخ 20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31محمد السيد فراج محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17070وفي تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32محمد مجدي كامل عبد العزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17078وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 33سليم سالم يوسف محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17021وفي تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 34عادل رضا سيد ابو السعود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17038وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 35محمد عادل يوسف احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17045وفي تاريخ 20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 36سعد زغلول سعد عبدالقادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17052وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 37مصطفى محمود سالم محمد حماد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17054وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 38خالد عبدالعليم عبد النبى احمد نور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17061وفي تاريخ 20201020تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 39عالء رشاد محمد عفيفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17025وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 40اسالم محمد محمود محمد الطيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17026وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41نوال عثمان سالمان حسانين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17039وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42ياسر احمد محمد مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17040وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 43عبدالرحمن محمد على عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17073وفي تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 44وفاء أبوزيد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  16416وفي تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 45كريم عبدالحميد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17013وفي تاريخ 20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 46مؤسسة عزام لألطارات والبطاريات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17047وفي تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 47صفوان محمود محمد عبدالفضيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17053وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 48هبه رشاد مخيمر احمد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17060وفي تاريخ 20201020تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 49محمود شبل محمد ابوالسعادات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8915وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 50جوالن احمد عتريس احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17041وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 51احمد يوسف سالم يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17042وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 52سامى كمال محمد علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17058وفي تاريخ 20201020تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 53على عبدالتواب على عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17022وفي تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 54هبه علي ماهر يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17027وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 55احمد عبد الجواد كامل عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17031وفي تاريخ 20201007تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 56احمد جابر على جابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17063وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 57مصطفى حميدو حسن محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17023وفي تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 58همام حسن همام حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17029وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 59اسماء نظمى محمد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17036وفي تاريخ 20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 60تامر جمال عبدالمحسن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17071وفي تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 61حسن سالمه سعيد ناصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17076وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 62فاطمه رجب عبدالغني عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17016وفي تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 63محمد خالد عبدالغفار عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17049وفي تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 64تامر حسن حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  8502وفي تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 65خيرى حسن عبدالفتاح ابوالمعاطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17043وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 66عمرو شكرى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17056وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 67مؤسسه راجي للتصدير والتوريدات العمومية  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  17057وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 20201001 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  15903الى :تعديل السمة التجارية لتصبح  /مؤسسة
العالم تكس للمالبس الجاهزة
 ، - 2فى تاريخ 20201001 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  16824الى :اضافة السمة التجارية  /مؤسسة الثريا
للتوريدات العمومية
 ، - 3فى تاريخ 20201004 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  17013الى :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /هاى الين
لتصنيع المالبس الجاهزه
 ، - 4فى تاريخ 20201004 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13440الى :اضافة السمة التجاريه لتصبح  /فيوتشر
تك future tech
 ، - 5فى تاريخ 20201005 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  10560الى :تعديل السمة التجارية لتصبح  /الخليج
للكابالت الكهربائية
 ، - 6فى تاريخ 20201007 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  16877الى :تعديل السمة التجاريه الي فوركست
forecast
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 ، - 7فى تاريخ 20201011 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  15742الى :تعديل السمة التجارية لتصبح /صفحات
للتجارة والتوريدات
 ، - 8فى تاريخ 20201012 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13872الى :تعديل السمة التجارية لتصبح /اوليكس
للمصاعد والساللم المتحركة والمقاوالت العامة
 ، - 9فى تاريخ 20201013 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  8631الى :تعديل السمة التجاريه لتصبح /المؤسسة
المصريه العمال االلومتيال
 ، - 10فى تاريخ 20201019 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  8637الى :تعديل السمة التجارية لتصبح /تك تن
Take Ten
 ، - 11فى تاريخ 20201019 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  676الى :اضافة سمة  /دار التعمير للهندسة
والمقاوالت
 ، - 12فى تاريخ 20201019 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13880الى :تعديل السمة التجارية الي  /المصرية
لتجارة اكسسوار المحمول
 ، - 13فى تاريخ 20201020 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  14579الى :تعديل السمة التجارية لتصبح /ريجان
 ، - 14فى تاريخ 20201021 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  16934الى :تعديل السمة التجارية لتصبح  /البدر
للمقاوالت
 ، - 15فى تاريخ 20201021 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  9150الى :تعديل السمة التجارية الي /الروماني
 ، - 16فى تاريخ 20201022 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  14930الى :تعديل السمة التجارية الي /البطل
لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه
 ، - 17فى تاريخ 20201026 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  8631الى :تعديل السمة التجارية لتصبح  /مؤسسة
النمر العمال االلوميتال
 ، - 18فى تاريخ 20201026 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12473الى :تعديل السمة التجارية لتصبح  /السمان
للمقاوالت العامة والتوريدات العمومية
 ، - 19فى تاريخ 20201027 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  16965الى :اضافة السمة التجارية  /ام اي كيه
 MEKللمقاوالت
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اوالد فتحى معوض وشريكتهم  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 5841 :وفى تاريخ  20201001تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة نهائيا واستالم كل شريك كافة مستحقاته المالية وذلك بموجب أمر محو رقم  2764بتاريخ 1/10/2020
 - 2شركة العمالقة لتداول االوراق المالية ش0م0م  ،شركة مساهمة سبق قيدها برقم  ، 8940 :وفى تاريخ  20201006تم
محو/شطب السجل غلق الفرع بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في  17/7/2019والمصدق عليه بتاريخ
 7/7/2020من الهيئة العامة للرقابة المالية
 - 3احمد حسن زنون وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1713 :وفى تاريخ  20201015تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركه واستالم كل شريك كافه مستحقاته وذلك بمؤجب امر محو رقم  2774بتاريخ 15/10/2020
 - 4عادل شكرى وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 5169 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركه واستالم كل شريك كافه مستحقاته وذلك بمؤجب امر محو رقم  2783بتاريخ 25/10/2020
 - 5عاطف حمزة محمد و شريكة  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 14501 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب
السجل محو لنقل المقر
 - 6تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه  ،توصية
بسيطة سبق قيدها برقم  ، 14501 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب السجل محو لنقل المقر
 - 7عاطف حمزة محمد و شريكة  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 14501 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب
السجل محو لنقل المقر
 - 8تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه  ،شركة
تضامن سبق قيدها برقم  ، 14501 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب السجل محو لنقل المقر
 - 9توفيق محمد عبد الرحمن وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 11482 :وفى تاريخ  20201027تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركه واستالم كل شريك كافه مستحقاته الماليه وذلك بمؤجب امر محو رقم  2787بتاريخ
27/10/2020
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
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ــــــــــــــــــــــ

 - 1براكسية رومانى رضا وشريكها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11492،وفي تاريخ  20201004،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25000.000،جنيه
 - 2تعدل ليصبح  /براكسية رومانى وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11492،وفي تاريخ  20201004،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25000.000،جنيه
 - 3احمد علي محمد بخيت وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  15837،وفي تاريخ  20201005،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  8000.000،جنيه
 - 4جورج رياض وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  2161،وفي تاريخ  20201012،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10000.000،جنيه
 - 5اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  2161،وفي تاريخ  20201012،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10000.000،جنيه
 - 6جورج رياض وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2161،وفي تاريخ  20201012،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10000.000،جنيه
 - 7اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2161،وفي تاريخ  20201012،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10000.000،جنيه
 - 8عمر مكرم مرتضى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  3703،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 9عمر مكرم مرتضى وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  3703،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 10شركة العدوى ترانس بورت شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  9188،وفي تاريخ  20201015،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  50000.000،جنيه
 - 11عاطف فراج محمد و شريكة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  12603،وفي تاريخ  20201026،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1000000.000،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عاطف حمزة محمد و شريكة  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  14501وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  /الشوبك الشرقى  -الصف  -الجيزة
 - 2تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه  ،توصية
بسيطة  ،سبق قيدها برقم  14501وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح /
الشوبك الشرقى  -الصف  -الجيزة
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 - 3عاطف حمزة محمد و شريكة  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  14501وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح  /الشوبك الشرقى  -الصف  -الجيزة
 - 4تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه  ،شركة
تضامن  ،سبق قيدها برقم  14501وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان ليصبح /
الشوبك الشرقى  -الصف  -الجيزة
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد احمد محمد عبده وشركاه  ،توصية بسيطة تعديل غرض الشركة ليصبح  /ادارة المنشأت والمجمعات السكنية والخدمات
المتكاملة ( صيانة  -نظافة  -تركيب المصاعد والساللم المتحركة  -انظمة إطفاء الحريق ) والتوريدات العمومية دون األمن
والحراسة واستخراج التراخيص الالزمة  ،سبق قيدها برقم  15517وفي تاريخ 20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 2جورج رياض وشركاه  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد والتصدير من الشركة ويصبح النشاط  /توكيالت تجاريو
وتوريدات عامة ( دون اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعة ومشتمالتهم )  ،سبق قيدها برقم  2161وفي تاريخ 20201012تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 3اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد والتصدير من الشركة ويصبح النشاط /
توكيالت تجاريو وتوريدات عامة ( دون اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعة ومشتمالتهم )  ،سبق قيدها برقم  2161وفي تاريخ
20201012تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 4جورج رياض وشركاه  ،توصية بسيطة الغاء نشاط االستيراد والتصدير من الشركة ويصبح النشاط  /توكيالت تجاريو
وتوريدات عامة ( دون اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعة ومشتمالتهم )  ،سبق قيدها برقم  2161وفي تاريخ 20201012تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 5اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه  ،توصية بسيطة الغاء نشاط االستيراد والتصدير من الشركة ويصبح النشاط /
توكيالت تجاريو وتوريدات عامة ( دون اجهزة الكمبيوتر وادوات الطباعة ومشتمالتهم )  ،سبق قيدها برقم  2161وفي تاريخ
20201012تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 6عمر مكرم مرتضى وشريكه  ،شركة تضامن الغاء غرض نشاط االستيراد واالقتصاد ليكون غرض الشركه بعد التعديل هو
انتاج اغطيه السيارات وحياكه غطاء سياره وحياكه غطاء بدله وحياكه حقيبه رياضيه فيماعدا نشاط االستيراد والتصدير  ،سبق
قيدها برقم  3703وفي تاريخ 20201013تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 7عمر مكرم مرتضى وشريكه  ،توصية بسيطة الغاء غرض نشاط االستيراد واالقتصاد ليكون غرض الشركه بعد التعديل هو
انتاج اغطيه السيارات وحياكه غطاء سياره وحياكه غطاء بدله وحياكه حقيبه رياضيه فيماعدا نشاط االستيراد والتصدير  ،سبق
قيدها برقم  3703وفي تاريخ 20201013تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 8عاطف فراج محمد و شريكة  ،توصية بسيطة تعديل غرض الشركه لتصبح  /توريد مواد البناء والمقاوالت العموميه والغاء
نشاط االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  12603وفي تاريخ 20201026تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عاطف حمزة محمد و شريكة  ،سبق قيدها برقم  14501وفي تاريخ 20201025تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
 - 2تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه  ،سبق قيدها
برقم  14501وفي تاريخ 20201025تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عمرو نبيل حلمي محمد الشاذلى شركة تضامن شريك متضامن االدارة والتوقيع موكلة هذه الحقوق لكل االطراف مجتمعين
أو منفردين بشرط ان تكون هذه االعمال لتحقيق الغرض من إنشاء الشركة او ضمن احد أغراضها الهامة وبعنوانها  -اما بشأن
المعامالت التى تزيد قيمتها عن عشرة مليون جنيه او تصرفات قانونية اخرى من رهن او بيع او الحصول على قروض او التنازل
عن اى حقوق فيجب ان تصدر من جميع الشركاء مجتمعين بهذا التعديل  ،تاريخ  20201005 :برقم 15837
 - 2محمد حسين علي فاضل شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للطرف االول (محمد حسين على فاضل )
والطرف الثانى ( شيماء حسن احمد محمد ) مجتمعين او منفردين ولهما حق توكيل الغير وذلك في البنوك والمسائل المتعلقة بالبيع
او رهن اصل من اصول الشركة او تقرير حق عيني اصلي او تبعي ولهم حق االقتراض والرهن من البنوك وجهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وايضا في االمور التى تتعلق بالنشاط الجارى للشركة والتعامل مع الجهات
االدارية او المصالح الحكومية ايا كانت  ،تاريخ  20201011 :برقم 14611
 - 3وفيق جورج رياض شركة تضامن مدير وشريك متضامن تصبح االدارة والتوقيع للشركاء الثالثة المتضامنين مجتمعين او
منفردين ولهم في ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ويشمل حق االدارة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغبر
الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنوك وجميع المعامالت البنكية من عقد قرض وفتح اعتمادات واصدار
خطاب ضمان وخالفه  ،تاريخ  20201012 :برقم 2161
 - 4وفيق جورج رياض شركة تضامن مدير وشريك متضامن تصبح االدارة والتوقيع للشركاء الثالثة المتضامنين مجتمعين او
منفردين ولهم في ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ويشمل حق االدارة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغبر
الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنوك وجميع المعامالت البنكية من عقد قرض وفتح اعتمادات واصدار
خطاب ضمان وخالفه  ،تاريخ  20201012 :برقم 2161
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 - 5وفيق جورج رياض توصية بسيطة مدير وشريك متضامن تصبح االدارة والتوقيع للشركاء الثالثة المتضامنين مجتمعين او
منفردين ولهم في ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ويشمل حق االدارة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغبر
الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنوك وجميع المعامالت البنكية من عقد قرض وفتح اعتمادات واصدار
خطاب ضمان وخالفه  ،تاريخ  20201012 :برقم 2161
 - 6وفيق جورج رياض توصية بسيطة مدير وشريك متضامن تصبح االدارة والتوقيع للشركاء الثالثة المتضامنين مجتمعين او
منفردين ولهم في ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ويشمل حق االدارة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغبر
الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنوك وجميع المعامالت البنكية من عقد قرض وفتح اعتمادات واصدار
خطاب ضمان وخالفه  ،تاريخ  20201012 :برقم 2161
 - 7احمد محمود على محمد توصية بسيطة شريك متضامن خروجه واستالمه كافة مستحقاته المالية  ،تاريخ 20201014 :
برقم 8995
 - 8مجدى محمود على محمد توصية بسيطة شريك متخارج خروجه واستالمه كافة مستحقاته المالية  ،تاريخ 20201014 :
برقم 8995
 - 9احمد محمود على محمد توصية بسيطة شريك متضامن اتفق الشركاء علي تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح  /احمد
محمود على عبدالعال محمد منفردا او من ينوب عنه قانونا وله في ذلك كافة الصالحيات في تمثيل الشركة وفي التعامل مع البنوك
وفتح الحسابات واالقتراض والرهن والتعامل مع كافة الجهات وما تقتضيه اعمال االدارة والتعاقد على ان يكون ذلك باسم الشركة
وفي االمور المتعلقة بتحقيق اغراضها  ،تاريخ  20201014 :برقم 8995
 - 10مجدى محمود على محمد توصية بسيطة شريك متخارج اتفق الشركاء علي تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح  /احمد
محمود على عبدالعال محمد منفردا او من ينوب عنه قانونا وله في ذلك كافة الصالحيات في تمثيل الشركة وفي التعامل مع البنوك
وفتح الحسابات واالقتراض والرهن والتعامل مع كافة الجهات وما تقتضيه اعمال االدارة والتعاقد على ان يكون ذلك باسم الشركة
وفي االمور المتعلقة بتحقيق اغراضها  ،تاريخ  20201014 :برقم 8995
 - 11هانى حمزة محمد علي شركة تضامن مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة والتوقيع
ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق القرض او
الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 12هانى حمزة محمد علي شركة تضامن مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة والتوقيع
ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق القرض او
الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 13هانى حمزة محمد علي توصية بسيطة مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة والتوقيع
ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق القرض او
الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 14هانى حمزة محمد علي توصية بسيطة مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة والتوقيع
ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق القرض او
الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 15عاطف حمزة محمد على شركة تضامن مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة والتوقيع
ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق القرض او
الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
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 - 16عاطف حمزة محمد على شركة تضامن مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة والتوقيع
ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق القرض او
الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 17عاطف حمزة محمد على توصية بسيطة مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة
والتوقيع ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق
القرض او الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك
مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 18عاطف حمزة محمد على توصية بسيطة مدير و شريك تعديل بند االدارة والتوقيع ليكون من حق الشريكين االدارة
والتوقيع ولهم كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة ولهم حق بيع وشراء االصول الثابتة والمتداولة باسم الشركة ولهم حق
القرض او الرهن او البيع والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما يذكر كل ذلك
مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 19هانى حمزة محمد علي شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 20هانى حمزة محمد علي شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 21هانى حمزة محمد علي توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 22هانى حمزة محمد علي توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 23عاطف حمزة محمد على شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 24عاطف حمزة محمد على شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 25عاطف حمزة محمد على توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 26عاطف حمزة محمد على توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن  ،تاريخ :
 20201025برقم 14501
 - 27عبد القادر حسن االنور عكاشة توصية بسيطة مدير وشريك متضامن تعديل حق االدارة والتوقيع باضافة حق االقتراض
والرهن والسحب وااليداع والتعامل مع البنوك يكون ذلك من حق الطرف االول عبد القادر حسن األنور عكاشة  ،تاريخ :
 20201025برقم 3398
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اوالد فتحى معوض وشريكتهم توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201001 :
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برقم

 - 2براكسية رومانى رضا وشريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201004 :
11492

 - 3تعدل ليصبح  /براكسية رومانى وشركاها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201004 :
11492
 - 4احمد علي محمد بخيت وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201005 :
15837

برقم

 - 5محمد احمد محمد عبده وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201005 :
15517

برقم

 - 6صابرين عبد المنعم محمد وشريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201011 :
11401
 - 7محمد حسين علي فاضل و شركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201011 :
14611
 - 8جورج رياض وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201012 :

برقم

برقم
برقم

برقم 2161

 - 9اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201012 :
2161
 - 10جورج رياض وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201012 :

برقم

برقم 2161

 - 11اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201012 :
2161
 - 12ابناء محمود على محمد عبد العال توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201014 :
8995
 - 13احمد حسن زنون وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201015 :

برقم 9188

 - 15حمدى مصطفى على وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201022 :

 - 17عادل شكرى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201025 :

برقم

برقم 1713

 - 14شركة العدوى ترانس بورت شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201015 :

 - 16عبد القادر حسن وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201025 :

برقم

برقم 9776

برقم 3398
برقم 5169

 - 18عاطف حمزة محمد و شريكة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201025 :
14501

برقم

 - 19تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه توصية
بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 20عاطف حمزة محمد و شريكة شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 20201025 :

برقم 14501

 - 21تعديل االسم التجارى ليصبح /ابناء حمزه للمقاوالت العموميه وتوريدات مواد البناء عاطف حمزه محمد وشريكه شركة
تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ  20201025 :برقم 14501
 - 22عاطف فراج محمد و شريكة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201026 :
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 - 23توفيق محمد عبد الرحمن وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201027 :
11482

برقم

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بدرى شكرى احمد فرغلى

 ، 1282تاريخ 20201004 :

برقم 6320

 - 2بدرى شكرى احمد فرغلى

 ، 1283تاريخ 20201004 :

برقم 6320
برقم 6320

 - 3بدرى شكرى احمد فرغلى سارى حتى  ، 1284 16/12/2024تاريخ 20201004 :

 - 4ندا سمير محمد جمال الدين مصطفى سارى حتى  ، 1278 6/9/2025تاريخ 20201004 :
 - 5اشرف ابراهيم القمص سارى حتى  ، 1289 13/2/2023تاريخ 20201004 :

برقم 1606

 - 6ماهر محمد عطا شادى سارى حتى  ، 1288 18/10/2024تاريخ 20201004 :

برقم 11000

 - 7ماهر حلمى عبد الغنى حسن ساري حتي  ، 1300 20/2/2025تاريخ 20201005 :
 - 8فتحى عبدهللا عبد الوهاب ساري حتي  ، 1311 9/9/2025تاريخ 20201006 :

برقم 9202

برقم 11525

 - 9محمد فتحى محمد مغاورى سارى حتى  ، 1324 24/10/2025تاريخ 20201006 :
 - 10محمد محمود حسين حسن

 ، 1305تاريخ 20201006 :

برقم 11507

برقم 11656

برقم 8637

 - 11محمد محمود حسين حسن سارى حتى  ، 1306 23/5/2023تاريخ 20201006 :
 - 12محمد محمود حسين حسن

 ، 1308تاريخ 20201006 :

برقم 9155

 - 13محمد محمود حسين حسن

 ، 1309تاريخ 20201006 :

برقم 9155

 - 14طارق محمد سيد حسنين ساري حتي  ، 1317 9/10/2025تاريخ 20201006 :

برقم 8637

برقم 6968

 - 15مدحت زكى محمد عبد الهادى ساري حتي  ، 1327 19/9/2025تاريخ 20201007 :
 - 16مختار احمد مصطفي حجازي سارى حتى  ، 1339 27/10/2025تاريخ 20201007 :
 - 17احمد السيد احمد محرم ساري حتي  ، 1329 7/10/2025تاريخ 20201007 :

برقم 6932
برقم 11675

برقم 11600

 - 18ايمان حسن محمد محمد ساري حتي  ، 1336 31/10/2025تاريخ 20201007 :

برقم 11686

 - 19هانى برايا اسحاق فرج ساري حتي  ، 1342 24/10/2025تاريخ 20201011 :

برقم 9490
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
 - 20اسامة متولى منير محمد على

 ، 1351تاريخ 20201011 :

برقم 8631

 - 21اسامة متولى منير محمد على

 ، 1352تاريخ 20201011 :

برقم 8631

 - 22هانى عبد الرحمن عبد المنعم االعصر

 ، 1365تاريخ 20201013 :

برقم 10142
برقم 6338

 - 23رزق طلعت احمد سارى حتى  ، 1369 23/12/2024تاريخ 20201013 :

 - 24ابو حشيش لبيع االحذية سارى حتى  ، 1377 21/6/2025تاريخ 20201014 :

برقم 9322
برقم 11529

 - 25جرجس جمال الدين خليل وهبة سارى حتى  ، 1376 9/9/2025تاريخ 20201014 :
 - 26محمد محمود ابو المجد محمود سارى حتى  ، 1385 11/10/2023تاريخ 20201015 :
 - 27سيد محمد حماد مهران سارى حتى  ، 1381 6/10/2025تاريخ 20201015 :
 - 28محمود مصطفى عبد الفتاح ابو زيد

 ، 1403تاريخ 20201018 :

برقم 11598

برقم 11183

 - 29محمود رشاد محمود احمد ساري حتي  ، 1394 12/10/2025تاريخ 20201018 :

برقم 11621

 - 30عبد هللا محمد عبد هللا ابراهيم سارى حتى  ، 1393 30/12/2024تاريخ 20201018 :
 - 31معتز احمد مصطفى محمد سارى حتى  ، 1417 5/3/2025تاريخ 20201020 :
 - 32ثريا عبد المنعم محمد محمد قنديل

 ، 1434تاريخ 20201021 :

برقم 5521

برقم 11191

برقم 9216

برقم 9450

 - 33احمد مرسى احمد سارى حتى  ، 1429 12/7/2021تاريخ 20201021 :

برقم 4177

 - 34صيدليه محمد عبد الفتاح عواد

 ، 1447تاريخ 20201022 :

برقم 4319

 - 35صيدليه محمد عبد الفتاح عواد

 ، 1448تاريخ 20201022 :

برقم 4319

 - 36صيدليه محمد عبد الفتاح عواد ساري حتي  ، 1449 26/9/2021تاريخ 20201022 :

برقم 4319

 - 37عبد الرحمن محمد حسن عوض ساري حتي  ، 1460 29/9/2022تاريخ 20201025 :

برقم 10343

 - 38تامر حسن محمد مرسى الشيمى سارى حتى  ، 1454 14/4/2025تاريخ 20201025 :

برقم 8740

 - 39سالمة رضوان ابراهيم سارى حتى  ، 1467 10/10/2025تاريخ 20201026 :
 - 40غادة محمد سليمان خليفة

 ، 1477تاريخ 20201027 :

برقم 9462

برقم 9092

 - 41غادة محمد سليمان خليفة سارى حتى  ، 1478 27/10/2024تاريخ 20201027 :
 - 42اسالم زكريا محمد السيد عبد هللا

 ، 1482تاريخ 20201027 :

برقم 9092

برقم 7468

 - 43اسالم زكريا محمد السيد عبد هللا سارى حتى  ، 1483 22/5/2021تاريخ 20201027 :
 - 44محمد خلف عبد الحليم حسانين
 - 45عبده صدقى عطية شاروبيم

 ، 1494تاريخ 20201028 :
 ، 1496تاريخ 20201028 :

برقم 7468

برقم 11146
برقم 6998

 - 46عبده صدقى عطية شاروبيم ساري حتى  ، 1497 16/11/2022تاريخ 20201028 :

برقم 6998

ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اوالد فتحى معوض وشريكتهم

 ، 1267تاريخ 20201001 :

برقم 5841

 - 2اوالد فتحى معوض وشريكتهم

 ، 1268تاريخ 20201001 :

برقم 5841

 - 3اوالد فتحى معوض وشريكتهم

 ، 1269تاريخ 20201001 :

برقم 5841

 - 4ورثة  /محمد نزالوى ابراهيم عنهم ( احمد محمد نزالوى وشركاه ) سارى حتى  ، 1294 29/3/2021تاريخ :
 20201004برقم 9743
 - 5براكسية رومانى رضا وشريكها سارى حتى  ، 1280 30/8/2025تاريخ 20201004 :

برقم 11492

 - 6تعدل ليصبح  /براكسية رومانى وشركاها سارى حتى  ، 1280 30/8/2025تاريخ 20201004 :
 - 7شركة العمالقة لتداول االوراق المالية ش0م0م

 ، 1315تاريخ 20201006 :

برقم 8940

 - 8شركة العمالقة لتداول االوراق المالية ش0م0م

 ، 1316تاريخ 20201006 :

برقم 8940

 - 9داليا احمد وشركائها ساري حتي  ، 1328 23/7/2024تاريخ 20201007 :

برقم 11492

برقم 10924

 - 10ابراهيم عبد الوهاب وشركاه ساري حتي  ، 1334 11/4/2024تاريخ 20201007 :
 - 11سمير شمعى زكى وشركاه سارى حتى  ، 1349 8/5/2025تاريخ 20201011 :
 - 12سيد رمضان وشركاه سارى حتى  ، 1355 30/6/2024تاريخ 20201012 :

برقم 2522
برقم 9278

برقم 10912

 - 13محمد ناصر عبد العال وشركاه سارى حتى  ، 1355 30/6/2024تاريخ 20201012 :

برقم 10912

 - 14اصبح االسم التجارى  /سامح ناصرعبد العال محمد و شريكة سارى حتى  ، 1355 30/6/2024تاريخ 20201012 :
برقم 10912
 - 15سيد رمضان وشركاه سارى حتى  ، 1355 30/6/2024تاريخ 20201012 :

برقم 10912

 - 16محمد ناصر عبد العال وشركاه سارى حتى  ، 1355 30/6/2024تاريخ 20201012 :

برقم 10912

 - 17اصبح االسم التجارى  /سامح ناصرعبد العال محمد و شريكة سارى حتى  ، 1355 30/6/2024تاريخ 20201012 :
برقم 10912
 - 18جورج رياض وشركاه سارى حتى  ، 1356 13/10/2023تاريخ 20201012 :

برقم 2161

 - 19اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه سارى حتى  ، 1356 13/10/2023تاريخ 20201012 :
 - 20جورج رياض وشركاه سارى حتى  ، 1356 13/10/2023تاريخ 20201012 :

برقم 2161

برقم 2161

 - 21اصبح  -:وجدى جورج رياض وشركاه سارى حتى  ، 1356 13/10/2023تاريخ 20201012 :

برقم 2161

 - 22عمر مكرم مرتضى وشريكه سارى حتى  ، 1367 06/10/2025تاريخ 20201013 :

برقم 3703

 - 23عمر مكرم مرتضى وشريكه سارى حتى  ، 1367 06/10/2025تاريخ 20201013 :

برقم 3703

 - 24احمد حسن زنون وشركاه

 ، 1387تاريخ 20201015 :

برقم 1713
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
 - 25احمد حسن زنون وشركاه

 ، 1389تاريخ 20201015 :

برقم 1713

 - 26احمد حسن زنون وشركاه

 ، 1390تاريخ 20201015 :

برقم 1713

 - 27احمد حسن زنون وشركاه

 ، 1391تاريخ 20201015 :

برقم 1713

 - 28الشركة العربية المتحدة للنقل والمقاوالت احمد ابو بكر على محمد وشركاه سارى حتى  ، 1382 19/6/2024تاريخ :
 20201015برقم 5988
 - 29ناظج حب الدين وشركاها

 ، 1383تاريخ 20201015 :

برقم 5748

 - 30ناظج حب الدين وشركاها سارى حتى  ، 1384 6/3/2024تاريخ 20201015 :

برقم 5748

 - 31شركة مصر الدولية للخدمات اللوجيستية واالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والنقل و الشحن الدولى والتخليص
الجمركى  M I Lمحمد عربى وشريكه ساري حتي  ، 1398 26/10/2023تاريخ  20201018 :برقم 10670
 - 32عماد الدين عمر حافظ سيف وشركاه سارى حتى  ، 1413 16/10/2025تاريخ 20201019 :
 - 33ناصر محمد بسيونى و شريكه سارى حتى  ، 1420 6/7/2025تاريخ 20201020 :

برقم 206

برقم 96

 - 34شركه محمد فتحى القاضى وممدوح حلمى عثمان سارى حتى  ، 1422 14/5/2025تاريخ 20201022 :
3402
 - 35محمد احمد وشريكه كريم احمد سارى حتى  ، 1453 2/8/2024تاريخ 20201025 :

برقم

برقم 10927

 - 36ورثة  /محمد عبد العال على وعنهم عادل محمد عبد العال وشركاه ساري حتي  ، 1455 8/6/2021تاريخ :
 20201025برقم 9830
 - 37عبد القادر حسن وشركاه سارى حتى  ، 1458 25/10/2020تاريخ 20201025 :
 - 38توفيق محمد عبد الرحمن وشركاه

 ، 1479تاريخ 20201027 :

برقم 3398

برقم 11482

 - 39محمود حسن على و شريكه محى الدين حسن على ساري حتي  ، 1475 2025/09/04تاريخ 20201027 :
156

برقم

 - 40اصبح  -:محمود حسن على و شريكه عبد السالم حسن على ساري حتي  ، 1475 2025/09/04تاريخ 20201027 :
برقم 156
 - 41اصبح  -:محمود حسن على و شركاه ساري حتي  ، 1475 2025/09/04تاريخ 20201027 :
 - 42حسام الدين عبد المنعم محمود و شريكته

 ، 1491تاريخ 20201028 :

برقم 156

برقم 11596

 - 43سليم عودة سليمان سالم وشريكه احمد محمد سليمان سالم سارى حتى  ، 1490 2/11/2023تاريخ 20201028 :
برقم 10672
ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

32

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1امانى حسن محمود وشريكها  ،تاريخ 20201014 :

برقم 2694

ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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