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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن تدريب  428224برقم  25255250، قيد فى  055550555محمد احمد محمد جاب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

جالت والكتب الدينيه والمصاحف واالمن والحراسه بعد وترجمه ومراجعه لغويه )فيما عدا خدمات االنترنت والصحف والم

شارع ابراهيم ناجى منطقه  23بلوك  15، بجهة : قطعه  2525لسنه  242الحصول على التراخيص الالزمه ( موافقه امنيه رقم 

15 

عن كافيتريا ،  324282برقم  25255252، قيد فى  155550555رامى ربيع عبدالهادى توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ش سراى االزبكية محل باالرضى 3بجهة :   

عن بيع  428242برقم  25255215، قيد فى  055550555مصطفى رجب عبدالحليم عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ش االسيوطى 2: ، بجهة  2525/122مستلزمات كمبيوتر فيماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص لالزمه موافقه 

 منشيه البكرى الدور االرضى

عن مكتبه ،  428813برقم  25255223، قيد فى  155550555ناديه يوسف اسماعيل الغزالي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

شارع الشيخ ابو النور15بجهة :   

عن توريدات  428818برقم  25255223 ، قيد فى 05550555احمد مصطفى عبدالفتاح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

4حى المطرية شقة  2مدخل  44معدات نظافه ، بجهة : بلوك   

عن تجارة و  428822برقم  25255235، قيد فى  155550555احمد عبدالنبى السيد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ش عين شمس 24توزيع االدوات الكهربائية ، بجهة :   

عن نشر وتوزيع  428214برقم  25255254، قيد فى  205550555ده محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال حسني عب -  7

تراخيص الكتب )فيما عدا خدمات االنترنت .فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي ال

شارع سيد الشرقاوي22الالزمه ( ، بجهة :   

عن بالي  428855برقم  25255212، قيد فى  155550555سماعيل كاسب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفي ممدوح ا -  8

 21، بجهة :  231استيشن والعاب فيديو جيم ) فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ( موافقه امنيه رقم 

 شارع العزيز بالله

عن  428845برقم  25255235، قيد فى  055550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل مصطفى محمد محمد مصطفى  ،  -  9

ش الشيخ حسونه 0مكتب شحن ، بجهة :   

عن بيع كروت  428240برقم  25255215، قيد فى  05550555محمود رمضان شحاته محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

اخر مصطفى النحاس -شه ش عبد الله ابن الزبير من ش الور 40خصومات ، بجهة :   

عن مطعم تيك  428228برقم  25255252، قيد فى  1555550555هاني فايز عزيز عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ش النويري منشية البكري محل باألرضي 4اواي ، بجهة :   

عن خدمات نظافه  428284برقم  42525521، قيد فى  255550555احمد عاطف السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ش ابو السعود علي من التلروللي شقه بالدور الثالث 2، بجهة :   

عن تجارة لعب  428842برقم  25255222، قيد فى  05550555حسن حسين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

النزهه الجديدة -  13محل رقم  -ش هاشم االشقر ناصية حمدى هيكل  12اطفال جمله ، بجهة :   
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عن بيع  428210برقم  25255250، قيد فى  055550555صالحين عبد العزيز احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

زهراء مدينة نصر 1585ادوات صحية ، بجهة : عقار   

عن تجارة  428242برقم  25255213، قيد فى  155550555محمد صالح الدين محمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

ح الروم محل بالدور االرضى 32غالل ، بجهة :   

عن توريدات  428234برقم  25255252، قيد فى  055550555احمد حمدى عبدالجليل السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ريد العماله يه واالعالن والكمبيوتر وتوعموميه وتوكيالت تجاريه ومقاوالت عامه وصيانه االجهزه الكهربائيه فيماعدا مجاالت الدعا

ش عين شمس برج الفتح عين شمس الشرقيه24، بجهة :   

عن توريدات  428282برقم  25255214، قيد فى  255550555محمد سيد جابر مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

شارع وسط البلد عرب الحصن خرطه كامل  3بجهة : عموميه فيما عدا )الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد دعايه واالعالن ( ، 

 ابراهيم

عن مكتب  428810برقم  25255223، قيد فى  155550555ربيع محمد عبد الغني الصاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

الدور الثاني الحي العاشر 0ايهاب عزت شقه  13توريد حبوب واعالف ، بجهة :   

عن مكتب  428843برقم  25255231، قيد فى  155550555ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم حسن على حسن  -  19

ش ترعة الجبل 42شحن ، بجهة :   

عن بالي  428221برقم  25255250، قيد فى  055550555احمد يحيي محمد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

بالدور  2، بجهة : محل  2525لسنه  132موافقه امنيه رقم  -استيشن فيما عدا االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه 

ية التحريرش غرب المساكن من ش منش 34االرضي بالعقار   

عن تصوير  428241برقم  25255213، قيد فى  155550555محمد ممدوح صالح محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

لالزمه ( ، مستندات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت / بعد الحصول علي التراخيص ا

الجديده ش المدينه 08بجهة : محل بالعقار   

عن بيع  428858برقم  25255218، قيد فى  205550555علياء على مصطفى حسين منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

15ب حى 3553لحوم مجمده ، بجهة : مساكن الزهراء عماره   

عن بيع  428248برقم  25255258، قيد فى  055550555نشات محمد علي حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

شارع الزيتون 2اكسسوارمحمول ، بجهة :   

عن سوبر  428224برقم  25255212، قيد فى  155550555عيسي مالك عبد الشهيد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

4ش بن كثيرمحل رقم  23ماركت ، بجهة :   

عن  428248برقم  25255213، قيد فى  5355555055مصطفي للمقاوالت والتوريدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

شارع النزهه عمارات الشركه  4مقاوالت عموميه وتوريد مستلزمات محاجر ومواد بناء ورصف طرق وتوكيالت تجاريه ، بجهة : 

452السعوديه شقه رقم   

عن  428811برقم  25255218، قيد فى  255550555علي عبد المجيد زكي عبد المجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ش سليم االول حلميه الزيتون 85تجاره االثاث ، بجهة :   

عن  428820برقم  25255235، قيد فى  0555550555محمد عبد المجيد مروان عبد المجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

الحي الثامن -التعاونيات  28:  ( ، بجهة 18والمجموعه  2من المجموعه  32مقاوالت وتصدير واستيراد ) فيما عدا الفقره   

عن مركز  428854برقم  25255212، قيد فى  1555550555عبد اللطيف علي جمعه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

الحي السويسري الحي العاشر 85خدمه سيارات ، بجهة : عماره   
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عن دعايه  428814برقم  25255223، قيد فى  552555505شنوده ايوب متوشلح نخنوخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

ش صقليه  14( ، بجهة : 2518لسنه  822)موافقه امن -واعالن بكافه الوسائل المرئيه والمسموعه والمكتوبه والتسويق االلكترونى 

 من ش مكرم عبيد

عن توريد  428232برقم  55252252، قيد فى  05550555عبير عبد الله سيد احمد العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

مجالت مستلزمات المكاتب واالدوات المكتبيه واالحبار وبيع وطابعات الكمبيوتر ومستلزماتها فيما عدا اصدار الصحف وال

شارع المليجى 35( ، بجهة : 2525لسنه  251واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ) موافقه امنيه رقم   

عن توريدات  428228برقم  25255214، قيد فى  1555550555ا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شريف جوزيف حن -  31

االمن عموميه وتصميم وتجهيزات طباعه فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت والعماله و

 3ميدان تريومف شقه  -ش احمد فهيم بيومى 31:  ، بجهة 2525/224والحراسه بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه 

 بالدور االرضى

عن  428203برقم  25255215، قيد فى  3555550555احمد حسين جوده مصطفى البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

ش الشهيد مصطفى  24:  توكيالت تجاريه وتوريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ( ، بجهة

 رياض المنطقه االولى

عن  428285برقم  25255214، قيد فى  255550555كريم احمد عبد العاطى عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

بجهة : ،  2525لسنة  184موافقة امنية رقم  -بالى استيشن كافيه ) فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ( 

بالدور االرضى يمين المدخل 4تقاطع محمد مقلد مع حلمى عبد العاطى المنطقة الثامنة محل  24العقار   

عن بيع احبار  428851برقم  25255212، قيد فى  115550555وائل السيد محمد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

1مدخل  04بلوك  2قاد قش عباس الع 44كمبيوتر )فيما عدا الطباعه ( ، بجهة :   

عن  428822برقم  25255224، قيد فى  155550555رانيه سليمان مصطفى ابومصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

بالدور االول 3ش سليمان مصطفى م العاشرة شقة رقم  3بلوك  4توريد و تجارة الموبيليا و االنتيكات ، بجهة : قطعه   

عن صيدليه ، بجهة  428844برقم  25255222، قيد فى  055550555ت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صيدليه د / احمد عز -  36

أ ش عبد الحميد عثمان بالنعام 0:   

 428804برقم  25255224، قيد فى  05550555عبد الحكيم عاطف عبد الحكيم على هيكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

د الله العربى امتداد الطيرانش عب 00عن معرض موبليا ، بجهة :   

عن كافي شوب  428211برقم  25255254، قيد فى  155550555مريم مجدي عريان رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

شارع الحجاز محل 152وتقديم ماكوالت خفيفه ، بجهة :   

عن بيع خردوات  428224برقم  55212252، قيد فى  05550555عماد امين رشدى شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

شارع الجد شارع الظاهر 45ومالبس تجزئة ، بجهة :   

عن سنتر تجميل  428244برقم  25255213، قيد فى  155550555هند ابراهيم محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

ش السيد محمد عيسى هليوبوليس3فيماعدا العلميات الجراحيه ، بجهة :   

عن توريدات  428230برقم  25255252، قيد فى  055550555عزه محمد عبد الحميد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

ش خليل العروسى الدور الخامس 25مستلزمات طبيه ، بجهة :   

عن  428244برقم  25255215، قيد فى  1555550555ياسر محمد رفعت احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

بجهة :  توريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( و المقاوالت العامه ،

شارع عبدالمحسن الوسيمى ناصيه شارع ناصر سيد ابو النجا 12أ ممر  38مكتب بالعقار   
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عن استثمار  428200برقم  25255211، قيد فى  255550555س ماله ،  ايهاب ميشيل راغب بشاره  ، تاجر فرد ، رأ -  43

حاليا ش القبه  11أ سابقا و8عقارى وتسويق عقارى وتوريدات عامه دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه واالعالن ، بجهة : 

بالدور الثالث 11رقم ى  

عن اداره  428281برقم  25255214، قيد فى  550555205شهاب احمد حمودة محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

عمارات مدينه الشروق 8المجاوره الثالثه م  0المطاعم والكافيتريات )فيما عدا السياحيه( والتوريدات الغذائيه ، بجهة : ق رقم   

عن كوافير حريمى  428822برقم  25255224، قيد فى  055550555عدلى عياد صديق فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

ش مصطفى مشرفه 11، بجهة :   

عن محل بيع  428212برقم  25255250، قيد فى  05550555سيد محمد عبد الله عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

دور ارضي شارع المركز الطبي عزبه الهجانه 1احذيه ، بجهة : محل   

عن العاب كمبيوتر  428222برقم  25255252، قيد فى  05550555أس ماله ،  اسامه سمير زكى هابيل  ، تاجر فرد ، ر -  47

، بجهة :  2518لسنه  423و بالى ستيشن فيما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقة امنية رقم 

شارع ابن هشام من شارع الحجاز الدور االرضى 4مالصق للعقار رقم  11محل رقم   

عن  428243برقم  25255258، قيد فى  055550555نشوي سمير عبد القادر احمد الغريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

12مكتب  22توريد وتوزيع وتعبئه مستحضرات تجميل وتصنيع لدي الغير ، بجهة :   A بالطابق الرابع ش عباس العقاد 

عن بيع مفروشات ،  428202برقم  25255211، قيد فى  155550555محمد يوسف سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

ش عمان من ش جسر السويس 42بجهة :   

عن بيع مالبس  428824برقم  25255223، قيد فى  155550555ايمان عبد الله علي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

ب ش االسلحدارمحل مصر الجديده8مله دون المالبس العسكريه واكسسوارتها ، بجهة : جاهزه ج  

عن بيع  428842برقم  25255222، قيد فى  055550555محمد مصطفى عبدالعال عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

النصر اول مكرم عبيد ش المهندسين طريق 1هدايا و زهور و مشتل لزراعه و توريد النباتات ، بجهة :   

عن بقاله تموينيه ،  428258برقم  25255254، قيد فى  155550555بسنت مجدى احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

2عمارات التعاونيات حى  23بجهة :   

عن  428240رقم ب 25255213، قيد فى  255550555مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

مدينه نصر -شارع ذاكر حسين الحي السابع  02تعبئه وتغليف وبيع البن ، بجهة :   

عن بالى ستيشن  428222برقم  25255211، قيد فى  05550555كيرلس عادل زكريا حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 3، بجهة : محل بالعقار  2525لسنه  28افقة امنية رقم )فيما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخيص الالزمه( مو

 شارع ابراهيم نوار

عن صالون  428283برقم  25255214، قيد فى  155550555عمر شريف ربيع عبد الصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

أ مجمع تجارى قطاع تى 12حالقه ، بجهة : محل   

عن ورشة  428802برقم  25255222، قيد فى  1555550555فرد ، رأس ماله ،  داليا منصور جرجس ميخائيل  ، تاجر  -  56

االميرية -م ناصر  -ش رشدى غنيم  4مالبس ) فيما عدا المالبس العسكرية واكسسواراتها ( ، بجهة :   

ه تصوير عن مكتب 428822برقم  25255235، قيد فى  155550555محمد حسني محمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

ش طومانباي الدور االرضي 150، بجهة :  2525لسنه  204موافقه امنيه رقم  -مستندات   
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 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن توريدات  428852برقم  25255212، قيد فى  155550555رجب فتحي حسن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

شارع احد بن الكوثر  1العماله ( ، بجهة : محل رقم  عموميه ) دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد

 عزبه الهجانه

عن مطحن  428802برقم  25255224، قيد فى  355550555اسالم صالح الدين شعبان سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

ش المطريه العمومى44بن ، بجهة :   

عن  428218برقم  25255250، قيد فى  1555550555ه ،  محمد عمر الدسوقى محمد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس مال -  60

مشروع الجبل االخضر 0مقاوالت عموميه ، بجهة :   

عن بقاله تموينية  428204برقم  25255258، قيد فى  45550555فايزه ابو الوفا سعد عطالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ش الشهيد حسين سليمان 3، بجهة : محل بالعقار   

عن مقاوالت ، بجهة  428223برقم  25255212، قيد فى  0555550555مينا مفيد سعد نظير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

شارع ترعة الجبل 222:   

عن بالى  428800برقم  25255212، قيد فى  05550555نادر احمد عطيه عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

، بجهة : محل  2518لسنة  1225موافقة امنية رقم  -النترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ستيشن فيما عدا خدمات ا

ش ابن النفيس 25بالعقار   

 428222برقم  25255212، قيد فى  1555550555ابراهيم سليمان عبدالعظيم محمد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

يما عدا ون الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( و التوزيع و خدمات الطباعه فعن دعاية و اعالن و توريدات عموميه )د

الزمه اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينيه و المصاحف و فيما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخيص ال

شعراوى ابراج عفيفىمتولى  42عقار  1دور  2، بجهة : شقة  2518لسنه  1120موافقة امنية رقم   

عن  428838برقم  25255220، قيد فى  205550555محمود محمد مصلحى الحنفى خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

نيه طباعه وتصوير ورسومات هندسيه وخرائط وخدمات جوده وتوريدات عموميه فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدي

ش اسماعيل مرشد 4، بجهة :  2525/212العماله بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه والمصاحف واالنترنت وتوريد 

21بلوك  21قطعه   

عن بيع و توزيع  428824برقم  25255235، قيد فى  055550555هدير عرفه ابراهيم صقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

رين عين شمس الشرقيهش العش 122حلويات شرقى و غربى ، بجهة : محل بالعقار   

عن اباده  4444444برقم  25255250، قيد فى  05550555ممدوح رشاد السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

ش مصطفي النحاس م نصر مكتب بالدور الثاني 04الحشرات والقوارض والرش ، بجهة :   

عن بالى  428245برقم  25255258، قيد فى  05550555الضبع ابراهيم فرح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

شارع 4، بجهة :  2518لسنة 1345موافقة امنية رقم  -استيشن ) فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة (

مساكن حلمية الزيتون م التحرير 45  

عن مطبخ ،  384854برقم  25255211، قيد فى  55455505محمود حسانين عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

الحى الثامن 83سوق  14بجهة : محل رقم   

عن بيع مالبس  428205برقم  25255215، قيد فى  055550555عمرو رضوان امرو بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

113يوليو غرفه بالدور االول فوق االرضى رقم  22أ 12جاهزه ، بجهة :   

عن مكتب شحن ،  428221برقم  25255212، قيد فى  155550555احمد حامد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

بالدور االول 2ش احمد فهيم بيومى شقة رقم  31بجهة :   



 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

 288014برقم  25255222، قيد فى  205550555عبد الوهاب انور عبد الحي هيبه سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

الشروق - 2مجاوره  2عقار مربع  12عن اداره المطاعم والكافيهات ، بجهة :   

عن مطعم  428815برقم  25255218، قيد فى  155550555احمد جمعه ايوب عبد المعطي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ش العزيز بالله محل بالدور االرضي 41فول ، بجهة :   

عن صالون  428805برقم  25255222، قيد فى  155550555المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو عادل محمود عبد -  74

مدينه الشروق 2مج  3قطعه  0حالقة ، بجهة : محل   

عن  428223برقم  25255250، قيد فى  1555550555ابانوب مكرم بخيت جاد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

شارع  14ه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر بدون توريد العماله ( ، بجهة : العقارمقاوالت وتوريدات عمومي

 البطراوي متفرع من عباس العقاد محل

عن توريدات  428223برقم  25255212، قيد فى  35550555حماده صبحي مصطفي عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

ش عبد الغني  12لدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله( ، بجهة : محل بالعقار عموميه )فيما عدا مجاالت ا

 السيد

عن  428222برقم  25255212، قيد فى  1555550555احمد صالح الدين احمد هميمي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

المهندسين من شارع يوسف  عباس 12لبنوك ( ، بجهة : عماره استشارات ماليه واقتصاديه وتجاريه وتصدير ) دون اعمال ا  

عن اداره  428284برقم  25255214، قيد فى  205550555عمرو حسين عطا الله مصطفي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

الشروق 3المجاوره  4المنطقه  11شقه  25المطاعم والكافيهات ، بجهة : عماره   

عن بقاله  428833برقم  25255224، قيد فى  05550555عبير عنتر المتولي محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

االميريه -ش علي غيطه الكابالت عزبه مرسي خليل  21جافه ، بجهة :   

عن بيع مالبس  428842برقم  22525522، قيد فى  125550555محمد محمود اسماعيل بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

ش رمسيس روكسى محل باالرضى 44ش سيد عبد الواحد العقار رقم  15جاهزة حريمى ، بجهة :   

عن دعايه  428848برقم  25255222، قيد فى  155550555تسنيم محمود فهيم احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

مه ( موافقه ت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزواعالن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجال

زهراء مدينه نصر 1122، بجهة :  2525لسنه  222امنيه رقم   

عن بيع  428825برقم  25255224، قيد فى  3555550555نورهان عمرو فؤاد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

ش السيد المرغنى مكتب بالدور الثانى 151بجهة : وتاجير مالبس زفاف ،   

عن بيع نظارات  428825برقم  25255224، قيد فى  05550555احمد جابر عوض عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

1محل  -ش عبد الحميد بدوى امام نادى الشمس  40شمسية ، بجهة :   

عن تجارة  428212برقم  25255250، قيد فى  155550555د ، رأس ماله ،  محمد احمد عبد العظيم محمد  ، تاجر فر -  84

محل باالرضي -الغوريه  -ش الكحكيين  11مفروشات ، بجهة :   

عن تجارة  428242برقم  25255213، قيد فى  155550555كريم مصطفى خليفه دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

رة االشرافية الدرب االحمرحا 4االحذية ، بجهة : محل بالعقار   

عن خدمات  428852برقم  25255212، قيد فى  155550555هاني محمد بسيوني الشوربجي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

موافقه  -مه اعالنيه فيما عد اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالز

شارع الشنواني من المطراوي 14، بجهة :  2525لسنه  232امنيه رقم   
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عن مطعم ، بجهة :  428834برقم  25255220، قيد فى  055550555شعبان خير احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

ش ابوبكر الصديق48  

عن توريدات  428824برقم  23525255، قيد فى  255550555وجدي وحيد نصيف تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

عمارات العبور صالح  30عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد مواد الدعايه واالعالن ودون توريد العماله( ، بجهة : 

23بالدور  4سالم شقه   

 428215برقم  25525425، قيد فى  055550555سيف الدين احمد عبد اللطيف محمود عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

شيراتون غرفه من  -مكرر ش الفريق كمال حسن علي  11عن توريدات مواد غذائيه مع جهات ملزمه بالخصم ، بجهة : عقار رقم 

21شقه رقم   

عن  428231برقم  25255250، قيد فى  1555550555ايهاب جرجس حلمى زكى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

من و ة كمبيوتر و كاميرات مراقبه و صيانه اجهزة كمبيوتر ) فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا خدمات االمكتب توريد اجهز

حارة سعيد مهنى زهراء عين شمس شقة 3، بجهة :  2525لسنه  134الحراسه و الكاميرات الالسلكية( موافقة امنية رقم   

عن بيع الحلوي  428234برقم  25255252، قيد فى  155550555حسن سيد حسن سيد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

عمارات اطلس الحي العاشر324من العجين وبيع مخبوزات ، بجهة : محل بالعقار رقم   

عن كافيه ،  428204برقم  25255211، قيد فى  155550555انطونيو جورج فهمي رزق الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

حل السوق التجاري قطاع/ا م 2بجهة : محل   t مدينه المستقبل الشروق 

عن عطاره ، بجهة  428225برقم  25255213، قيد فى  155550555رزق ابراهيم سيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

1محل رقم  -ش الخراطين  1:   

عن مطبعة ) فيما عدا  428202رقم ب 25255211، قيد فى  05550555زهران للطباعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ية رقم موافقة امن -اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينية والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ( 

ش الدرديرى حمام  المصبغة 12، بجهة :  2525لسنة  242  

عن  428280برقم  25255214، قيد فى  155550555،   عبد الرحمن ابراهيم مرشد عبد الكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  95

ش د/ عبد الله العربى محل 10سوبر ماركت ، بجهة :   

عن بيع مكن  428245برقم  25255213، قيد فى  055550555مصطفى احمد محمد زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

لعاشرش العيادة زهراء مدينه نصر الحى ا 1144خياطة ، بجهة : عمارة   

عن  428821برقم  25255224، قيد فى  05550555سيد ابراهيم محمود محمد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

التراخيص  مكتبه تصوير مستندات فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على

ش طومانباى150، بجهة :  200/2525الالزمه موافقه   

عن سوبر ماركت ،  428228برقم  25255213، قيد فى  125550555احمد ناجى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

ش محمد حسن بدران من حسانين هيكل 12بجهة :   

عن  428212برقم  25255254، قيد فى  055550555عبد الحكم ياسين ابراهيم قناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

ش فايق جبريل 12مقاوالت عموميه ، بجهة :   

عن  428224برقم  25255250، قيد فى  0555550555خالد محمد رضا محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

مأمونش الخليفه ال 25( وتوكيالت تجاريه ، بجهة : 18والمجموعه  2من المجموعه  32استيراد و تصدير )فيما عدا الفقره   

عن بيع  428242برقم  25255258، قيد فى  2555550555كامل محمد شلبى عبد المقصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

شارع رمسيس محل بالدور العلوي شمال الطرقه 44قطع غيار ومستلزمات المركبات ذات المحركات ، بجهة :   



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

عن  428814برقم  25255223، قيد فى  255550555رد ، رأس ماله ،  محمد اسماعيل عبد الحميد اسماعيل  ، تاجر ف -  102

، بجهة  2525لسنة  238موافقة امنية رقم  -العاب بالستيشن ) فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ( 

زقاق العرفاء درب الجامع 3:   

عن  428845برقم  25255220، قيد فى  455550555ه ،  مراد عزت قرنى عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  103

جارة المالبس التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( و تسويق و ت

14الدور الثامن شقه  شارع احمد حسنى احمد خلف 412ق 2م 22و البالستيك و التصدير) دون االنترنت( ، بجهة : بلوك   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

امجد طلعت وشركاه   شركة  ،  مدرسه ثانوي تجاري خاص ) فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص  -  1

، عن مدرسه ثانوي تجاري خاص ) فيما عدا خدمات  428844برقم  25255235،قيدت فى  45550555الالزمه (  ،رأس مالها   

حلميه الزيتون -شارع الكمال  14بجهة :  االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ( ،  

 سها موافى وشريكها   شركة  ،  تاجير مطاعم ونوادى وتوريدات عموميه فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر -  2

، عن تاجير مطاعم ونوادى وتوريدات عموميه  428853برقم  25255212،قيدت فى  155550555والعماله  ،رأس مالها   

الدور الرابع غرفه من شقه 4ش جسر السويس شقه 233ماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر والعماله ، بجهة : في  

وتجاره االدوات  18والمجموعه  2من المجموعه  32ابراهيم موسى وشريكته   شركة  ،  عموم االستيراد فيماعدا الفقره  -  3

، عن عموم االستيراد فيماعدا الفقره  428840برقم  25255220،قيدت فى  55055525555الكتابيه والخردوات  ،رأس مالها   

أ ش سيف الدين المهرانى الفجاله 13وتجاره االدوات الكتابيه والخردوات ، بجهة :  18والمجموعه  2من المجموعه  32  

 ه والخضروات والفواكه الطازجه  ،رأسمحمد محمود محمد وشريكته   شركة  ،  سوبر ماركت لتجاره كافه المواد الغذائي -  4

، عن سوبر ماركت لتجاره كافه المواد الغذائيه والخضروات  428220برقم  25255213،قيدت فى  055550555مالها   

ش االندلس30والفواكه الطازجه ، بجهة :   

،  428244برقم  25255213 ،قيدت فى 355550555تامر سمير رزق وشريكه   شركة  ،  صالون حالقة  ،رأس مالها    -  5

شياخه الحدائق -قسم الحدائق  -شارع ترعه الجبل  43عن صالون حالقة ، بجهة :   

الها   طارق انور وشركاه   شركة  ،   توريد الكيماويات والمطهرات ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير   ،رأس م -  6

 توريد الكيماويات والمطهرات ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى، عن  428802برقم  25255224،قيدت فى  3555550555

2ق2الغير ، بجهة : حى السفارات برج الصحفيين عقار رقم ب  

المالبس  مصطفى طلعت وتركى ابوالحسن وشريكهم لتجاره المالبس الجاهزه والتوكيالت التجاريه   شركة  ،  تجارة وبيع -  7

، عن تجارة وبيع المالبس  428208برقم  25255211،قيدت فى  105550555س مالها   الجاهزه والتوكيالت التجاريه  ،رأ

أ ش سليم االول ش قصر الضيافه سابقا ميدان حلميه الزيتون21الجاهزه والتوكيالت التجاريه ، بجهة :   

رأس اد الغذائيه والماكوالت   ،احمد عبد التواب عبد الغني وشركاه   شركة  ،  بيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن والمو -  8

، عن بيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن والمواد الغذائيه  428834برقم  25255220،قيدت فى  1555550555مالها   

شارع عمار بن ياسر 115والماكوالت ، بجهة :   

 25255224،قيدت فى  0555550555 هانى يس واحمد نبيل   شركة  ،  االستشارات الهندسية والمقاوالت  ،رأس مالها   -  9

حى السفارات -شارع سعيد زكريا  13، عن االستشارات الهندسية والمقاوالت ، بجهة :  428823برقم   



 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

اشرف وشريف زخارى   شركة  ،  اقامه وتاجير وتجهيز وتشغيل واداره المطاعم والكافتيريات  ،رأس مالها    -  10

، عن اقامه وتاجير وتجهيز وتشغيل واداره المطاعم والكافتيريات ، بجهة :  428808برقم  25255222،قيدت فى  055550555

ش عثمان بن عفان امام الكليه الحربيه 132  

ه لدى الغير ايهاب فهمى وشريكه   شركة  ،  بيع وتوريد وتوريد وتصدير المحاصيل الزراعيه والمواد والمستلزمات الغذائي -  11

، عن بيع وتوريد وتوريد وتصدير المحاصيل  428221برقم  25255211،قيدت فى  5555505551وللغير   ،رأس مالها   

ش محمد بخيت 4الزراعيه والمواد والمستلزمات الغذائيه لدى الغير وللغير ، بجهة :   

لدينيه محمد حلمى حسبو وشركاه   شركة  ،   الطابعه والدعايه واالعالن عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب ا -  12

 85550555،رأس مالها     2525لسنه  132والمصاحب واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه) موافقه امن برقم 

، عن الطابعه والدعايه واالعالن عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه  428812برقم  25255214،قيدت فى 

ب شارع الجيش  220، بجهة :  2525لسنه  132الالزمه) موافقه امن برقم والمصاحب واالنترنت بعد الحصول على التراخيص 

 ميدان الجيش الدور االرضى

أس مالها   محمد محمد محمود قبيصى و شريكه   شركة  ،  توريد و تجارة و تعبئة المواد الغذائية و التصنيع لدى الغير  ،ر -  13

هة : ريد و تجارة و تعبئة المواد الغذائية و التصنيع لدى الغير ، بج، عن تو 428824برقم  25255224،قيدت فى  055550555

2ش عبدالله بن عباس شقة  14  

لحصول خالد حسن على وشريكه   شركة  ،  انشاء مدارس ومركز لتدريب اللغات والترجمه فيما عدا خدمات االنترنت وبعد ا -  14

برقم  25255220،قيدت فى  055550555(  ،رأس مالها    1825لسنه  1324على التراخيص الالزمه  )موافقه امن رقم 

الزمه  ، عن انشاء مدارس ومركز لتدريب اللغات والترجمه فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص ال 428844

ش ذاكر حسين 21( ، بجهة :  2518لسنه  1324)موافقه امن رقم   

برقم  25255254،قيدت فى  35550555،  تجهيزات المحالت التجارية  ،رأس مالها    رامز امير هنرى و شركاه   شركة  -  15

2ش عبدالعزيز فهمى محل رقم  34، عن تجهيزات المحالت التجارية ، بجهة :  428235  

جاالت ا ماحمد حافظ احمد حافظ وشريكه   شركة  ،  توريدات عموميه للجهات الملزمه بالخصم واالضافه والتصدير فيماعد -  16

، عن توريدات عموميه  428830برقم  25255220،قيدت فى  055550555الدعايه واالعالن والكمبيوتر والعماله  ،رأس مالها   

بالدور  1للجهات الملزمه بالخصم واالضافه والتصدير فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر والعماله ، بجهة : شقه 

يمان من ش الزهورش اال15االرضى بالعقار   

،قيدت فى  155550555محمد محمود وشريكه   شركة  ،  المنتجات الورقيه والمناديل والحفاضات  ،رأس مالها    -  17

ش الحجاز بجوار البنك التجارى الدولى 154، عن المنتجات الورقيه والمناديل والحفاضات ، بجهة :  428222برقم  25255212

 ميدان هيليوبلس

س والتوزيع نو نامو-لى الفونس عبد النور حنا وشركاها   شركة  ،  تصنيع لدى الغير مستحضرات تجميل طادر للناموس سا -  18

، عن تصنيع لدى الغير  428831برقم  25255220،قيدت فى  055550555محليا والتصدير لمنتجات الشركه   ،رأس مالها   

عقار رقم  1م يع محليا والتصدير لمنتجات الشركه ، بجهة : حجره بالشقه رقنو ناموس والتوز-مستحضرات تجميل طادر للناموس 

ش عماد الدين كامل من عباس العقاد 14  

برقم  25255215،قيدت فى  155550555فارس عياد شاكر بشاره وشريكه   شركة  ،  تجاره السيارات   ،رأس مالها    -  19

الشرابيه ناصيه حاره الشاذليه شارع 22، عن تجاره السيارات ، بجهة :  428201  

يد العماله اسامه طلعت شعبان محمد وشريكه   شركة  ،  المقاوالت والتوريدات ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر واالنترنت وتور -  20

تر ، عن المقاوالت والتوريدات ) فيما عدا خدمات الكمبيو 428843برقم  25255220،قيدت فى  1555550555(  ،رأس مالها   

ج ميدان بن سندر 15واالنترنت وتوريد العماله ( ، بجهة :   

احمد السيد احمد السمنى وشركاه   شركة  ،  اداره المطاعم والكافتريات والكافيهات لتقديم جميع انواع الماكوالت  -  21

عن اداره المطاعم ،  428242برقم  25255215،قيدت فى  3555550555والمشروبات ) دون الكحوليه (   ،رأس مالها   



 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

( بالعقار الكائن 1والكافتريات والكافيهات لتقديم جميع انواع الماكوالت والمشروبات ) دون الكحوليه ( ، بجهة : محل تجارى رقم )

شارع الحريه 24  

لها   كريم الدين محمد السيد صالح وشركاءه   شركة  ،  التوكيالت التجاريه وتوزيع المواد الغذائيه   ،رأس ما -  22

صقر قريش  18، عن التوكيالت التجاريه وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة :  428225برقم  25255211،قيدت فى  0555550555

شيراتون هليوبوليس-  

جميل مسعد اسحق مهاود وشريكه   شركة  ،  توريد الكيماويات والمذيبات العضويه واضافات االعالف ومستحضرات الت -  23

، عن توريد الكيماويات والمذيبات العضويه  428282برقم  25255214،قيدت فى  1555550555رأس مالها   والمطهرات   ،

شارع الحجاز بالنزهه 22واضافات االعالف ومستحضرات التجميل والمطهرات ، بجهة :   

برقم  25255235فى ،قيدت  055550555مصطفي سيد وشريكه   شركة  ،  تجاره المواد الغذائيه   ،رأس مالها    -  24

بلوك  14شارع حلمي حسن المقام علي القطعه رقم  22، عن تجاره المواد الغذائيه ، بجهة : المحل الكائن بالعقار رقم  428828

م.نصر أول -تقسيم المنطقه الثامنه  44  

مالها    نجف والستائر  ،رأسخالد حسين وشريكه   شركة  ،   تجارة وبيع اثاث واكسسوارات منازل و الموبيليا وبيع ال -  25

ائر ، ، عن تجارة وبيع اثاث واكسسوارات منازل و الموبيليا وبيع النجف والست 428820برقم  25255224،قيدت فى  85550555

2م  42ب  12بجهة : ق   

(  ،رأس مالها   سمير وشركاه   شركة  ،  توريدات ومقاوالت وتجاره المخلفات والخرده ) دون اعاده تدوير المخلفات  -  26

، عن توريدات ومقاوالت وتجاره المخلفات والخرده ) دون اعاده تدوير  428232برقم  25255252،قيدت فى  255550555

عزبه الهجانه بناحيه قسم مدينه نصر اول -متفرع من شارع الورشه  -شارع عمر بن عبد العزيز  15المخلفات ( ، بجهة :   

الدويه و وشركاه   شركة  ،  المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل واالغذيه والتوكيالت اليشع وليم انور اسطاور -  27

، عن  428254برقم  25255254،قيدت فى  1555550555وتسويق االدويه ) فيما عدا مجاالت االنترنت(   ،رأس مالها   

 2( ، بجهة : يق االدويه ) فيما عدا مجاالت االنترنتالمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل واالغذيه والتوكيالت االدويه وتسو

الدور االرضى 1ش محمود اسماعيل من التروللى ميدان المسله شقه رقم   

برقم  25255212،قيدت فى  45550555رأفت خليل الليثى و شريكه   شركة  ،  بيع النظارات و الشنابر  ،رأس مالها    -  28

حاليا شارع احمد عصمت 02شارع احمد عصمت سابقا  32ابر ، بجهة : ، عن بيع النظارات و الشن 428850  

لحراسه ابتهال مصطفي محمود غزال وشريكها   شركة  ،  تعليم لغات وخدمات تعليميه فيما عدا خدمات االنترنت واالمن وا -  29

 25255258،قيدت فى  255550555(  ،رأس مالها    2525لسنه  3223بعد الحصول علي التراخيص الالزمه )موافقه امنيه 

ص تعليميه فيما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسه بعد الحصول علي التراخي، عن تعليم لغات وخدمات  4444444برقم 

الحي السابع -الدور االرضي  -شارع ناصر خسرو  3( ، بجهة :  2525لسنه  3223الالزمه )موافقه امنيه   

س مالها ات المحمول  ،رأشريف ابراهيم ابوعوف الدمنهورى و شركاه   شركة  ،  توريد و تركيب و صيانه و تجهيزات شبك -  30

، عن توريد و تركيب و صيانه و تجهيزات شبكات المحمول ، بجهة :  428803برقم  25255222،قيدت فى  1505550555  

مساكن الضباط زهراء مدينه نصر 2524  

لدعايه عدا مجاالت ا شركه محمد عبد المعطى السنوسى وشركاه   شركة  ،  التوكيالت التجاريه التوريدات العموميه )فيما -  31

، عن  428832برقم  25255224،قيدت فى  0555550555واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (  ،رأس مالها   

 12( ، بجهة :  التوكيالت التجاريه التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله

الدينارىش طه   

،قيدت فى  055550555ضياء الدين قمر وشركاه   شركة  ،  تسويق عقاري للشركات والبنوك فقط  ،رأس مالها    -  32

شارع خالد بن الوليد 2، عن تسويق عقاري للشركات والبنوك فقط ، بجهة :  428243برقم  25255213  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 25255214،قيدت فى  355550555ذائيه المجمده   ،رأس مالها   سمير جاد الرب وشركاه   شركة  ،  توريد المواد الغ -  33

شارع السلم من شارع مهمشه 0، عن توريد المواد الغذائيه المجمده ، بجهة :  428288برقم   

مجدى على خليل فرحات وشريكه   شركة  ،  مكتب توريدات االدوات الصحيه والمواسير ولوازمها   ،رأس مالها    -  34

، عن مكتب توريدات االدوات الصحيه والمواسير ولوازمها ، بجهة : مكتب  428852برقم  25255212،قيدت فى  055550555

ش السبتيه 22بالدور السادس بالعقار   

 25255223،قيدت فى  255550555اسامه بدران ابو القاسم وشريكه   شركة  ،  تجاره السيارات بانواعها   ،رأس مالها    -  35

الحي الثامن -شارع الطاقه مساكن بنك االسكان والتعمير  3، عن تجاره السيارات بانواعها ، بجهة :  428812برقم   

مالها  وائل عبدالحليم دسوقى سعد و شريكه   شركة  ،  تجارة و توريد الطيور المجمدة و المذبوحه و اللحوم المجمدة  ،رأس -  36

، عن تجارة و توريد الطيور المجمدة و المذبوحه و اللحوم المجمدة ،  428822برقم  25255223،قيدت فى  1555550555  

امتداج خالد بن وليد عزبه الهجانه 35بالعقار رقم  2بجهة : محل رقم   

ثمار محمود البدرى احمد وشركاه   شركة  ،  انشاء المباني السكنيه واالداريه وكافه اعمال التشطيبات والمباني واالست -  37

، عن انشاء المباني السكنيه واالداريه وكافه اعمال  428828برقم  25255224،قيدت فى  1555550555رأس مالها   العقاري   ،

ش احمد قاسم جوده بالمنطقه االولي 12التشطيبات والمباني واالستثمار العقاري ، بجهة :   

برقم  25255220،قيدت فى  055550555س مالها   محرم محمد محمد وشريكه   شركة  ،  بيع المواد الغذائيه بالجمله  ،رأ -  38

ش السدالعالى 8، عن بيع المواد الغذائيه بالجمله ، بجهة : محل  428832  

لها قابله عمرو محمد عبد الحكيم جمال الدين وشركاه   شركة  ،  استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجع -  39

 -ن او التسمين تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك االنتاج السالالت او االلبا -ستصلحه لالستزراع واستزراع االراضي الم

،قيدت فى  0555550555تربيه جميع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج البيض او التسمين او اللحوم   ،رأس مالها   

اع االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع واستزر ، عن استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق 428224برقم  25255212

ه جميع الدواجن تربي -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك االنتاج السالالت او االلبان او التسمين  -االراضي المستصلحه 

زهراء مدينه نصر - مساكن القوات المسلحه 3154والطيور سواء كان ذلك النتاج البيض او التسمين او اللحوم ، بجهة :   

يد محمد فتح الله مبروك وشركاه   شركة  ،   توريدات عامه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون تور -  40

 العماله ( بما فيها اجهزه االتصاالت والحلول المتكامله النظمه المعلومات واعمال الديكور ) فيما عدا توريد العماله واالمن

لسنه  88م اسه واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقوالحر

، عن توريدات عامه ) فيما عدا مجاالت الدعايه  428220برقم  25255250،قيدت فى  215550555،رأس مالها     2525

ور ) فيما يها اجهزه االتصاالت والحلول المتكامله النظمه المعلومات واعمال الديكواالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله ( بما ف

الالزمه  عدا توريد العماله واالمن والحراسه واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص

شارع النصر 14، بجهة :  2525لسنه  88موافقه امنيه رقم   

،قيدت  1555550555ض وشريكتة   شركة  ،  توريد اجهزه علميه وزجاجيات معمليه وكيماويات   ،رأس مالها   جالل معو -  41

 3ج ابراج الزيتون شقه  2، عن توريد اجهزه علميه وزجاجيات معمليه وكيماويات ، بجهة :  428832برقم  25255220فى 

قسم الزيتون -الدور الثاني ش الزيتون امام محطه مترو حدائق الزيتون   

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     55254252، وفى تاريخ    421422محمد عثمان احمد سعيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

م نصر 2ش بدرالدين العينى من ش سيبويه المصرى رقم 2الغاء الفرع الكائن بالعنوان /  

تم محو/شطب السجل  ترك    25255254، وفى تاريخ    340454عادل حليم الضعيف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 التجاره

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    453244ال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : فاتن محمد محمد احمد ابو الع   - 3

 السجل  ترك التجاره

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    304541محمد اسماعيل السيد عبد الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     25255250، وفى تاريخ    415442يد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : السيد مسعد الس   - 5

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    244035حنان احمد عبدالعزيز محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    220334فتوح زهري عبدالنصيح احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 السجل  امر محو  لوفاة التاجر

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    242341اشرف كمال محمد مصطفي المالح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

لترك التجارةالسجل  امر محو   

تم محو/شطب السجل  امر    25255258، وفى تاريخ    221822وجيه شفيق رزق الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    428242مريم احمد محمد ابراهيم الدوه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25255215، وفى تاريخ    245421قدري فهيم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

رك التجارةمحو لت  

تم محو/شطب السجل  امر    25255215، وفى تاريخ    425251جمال شاكر سعد حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    453515مختار بيومى ابراهيم الديب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

عقار اسكان مشروع كلية البنات 33،  32الغاء الفرع الكائن بالعنوان / السجل    

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    342154ممدوح تودرى سدراك  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 امر محو لوفاة

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    422421عمرو توفيق على زياده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 امر محو لترك التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم    25255211، وفى تاريخ    423441منى عبدالعال عبدالعال عبدالعال زيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

، وفى تاريخ    342484السفطي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمد عبد المنعم محمد عبد الرازق مصطفي    - 17

تم محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة   25255211  

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    320450دميانه غطاس يوسف غطاس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    214801محمد مصطفي البحيري  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : سعيد    - 19

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم    25255212، وفى تاريخ    344234سعيد لتجاره االطارات والبطاريات  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

ك التجارةمحو/شطب السجل  امر محو لتر  

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    328244عادل علي نصر ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    412343اسامه محمد بيومى عابد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

شارع الحجاز النزهة 224غاء  فرع / ال  

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    422802ايمن محمود السيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    52552132، وفى تاريخ    422804ماجد زكريا محمد عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 السجل  ترك التجارة

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    202254سيد حسن محمد احمد شلبي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255213 ، وفى تاريخ   418824ماجدة عباس عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    342801ناصر محمد علي ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25255212فى تاريخ ، و   318441ربيع للبقاله الشامله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    328400حسين سعد عبد الخالق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

امر محو لترك التجارة5  

تم    25255214، وفى تاريخ    418213م : عبد الرحمن غريب سعد احمد مطر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برق   - 30

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255214، وفى تاريخ    225583جمعه عبده محمد موسي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 امر محو لوفات التاجر

تم    25255214، وفى تاريخ    381524جر فرد  ،  سبق قيده برقم : اسماعيل ابراهيم عبدالقادر على ابوسيد  ،  تا   - 32

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل     25255214، وفى تاريخ    222412سامي محمد بالل علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255214، وفى تاريخ    414223مد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : حسن عبد الرحمن حسن اح   - 34

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255214، وفى تاريخ    414223حسن عبد الرحمن لتشغبل المعادن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    25255214، وفى تاريخ    422452لهام فاروق محمد سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ا   - 36

امر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    321340شريف صابر حبيب سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

ةامر محو لترك التجار  

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    305022صيدلية د/دينا اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

 امر محو لترك لوفاة

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    344311جورج شكري ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    344052خالد  احمد سالمه  الغزالى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

ك التجارةالسجل  امر محو لتر  

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    238285سعيد عبدالرحمن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

 امر محو لوفاة

ق قيده برقم : ياسر عبد الجواد عبد العزيز ابراهيم المسلمانى  ،  تاجر فرد  ،  سب -المسلمانى لتجارة و توزيع المفروشات    - 42

تم محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة   25255212، وفى تاريخ    420582  

تم محو/شطب السجل     25255218، وفى تاريخ    202243عبد الله احمد عامر مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

 امر محو لوفاة

تم    25255223، وفى تاريخ    413222سبق قيده برقم : خالد احمد محمد عبد العزيز النجار  ،  تاجر فرد  ،     - 44

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    324823محمد خالف محمد برغوت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    244241ر فرد  ،  سبق قيده برقم : جماالت مصطفي محمد عطوه  ،  تاج   - 46

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    421422عصام دسوقى على منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    328558،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  حسام حسب محمد سالمه    - 48

 امر محو لترك التجارة

تم    25255224، وفى تاريخ    422844حسام الدين مدحت حسين عكاشه عباد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    415122مد احمد عبد الحميد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مح   - 50

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    454434شريف عيسى جوده مقلد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

ةامر محو لترك التجار  

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    422231فادي بهائي سليم شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

 امر محو لترك التجارة

تم    25255222، وفى تاريخ    455234عمر محمد ربيع محمد احمد الخشن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 53

مر محو لترك التجارةمحو/شطب السجل  ا  

تم محو/شطب السجل  امر    25255222، وفى تاريخ    224580الدغيدي للمقاوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

 محو لترك التجارة

جل تم محو/شطب الس   25255222، وفى تاريخ    280444امجد فلتاؤوس تاوضروس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

الكوربه -ش ابراهيم باشا  1الغاء الفرع الكائن بالعنوان /    

تم محو/شطب السجل  امر    25255222، وفى تاريخ    424253عمر محمد سيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

 محو لترك التجارة

تم    25255224، وفى تاريخ    314442قيده برقم :  اشرف احمد مصطفى الحكيم عبد العزيز احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق   - 57

شارع ماريو المطرية 4-محو/شطب السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان   

تم محو/شطب السجل  امر    25255224، وفى تاريخ    325855ممدوح سند فلتس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 58

 محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    301458لعال محمود الجمل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هيثم عبد ا   - 59

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25255224، وفى تاريخ    223248عادل شفيق طانيوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 محولوفاة

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    424052د الحفنى الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمد محم   - 61

امر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    414223احمد السيد متولى خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

 امر محولترك التجارة

تم    25255235، وفى تاريخ    423212عبد الرحمن احمد جابر كمال امين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 63

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25255235، وفى تاريخ    222521حسن محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 64

تجارةمحو لترك ال  

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    382221شيماء مجدى ذكى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 65

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255235، وفى تاريخ    304018نادر حلمي رياض عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

ترك التجارةامر محو ل  
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تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    420342ابتسام حسن عبد الحفيظ حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    424152احمد مصطفى احمد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 68

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    410834محمد عز الدين عزت محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

رك التجارةالسجل  امر محو لت  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   410282عاطف توفيق فهيم ملك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   412443هيم عبدالرحمن توفيق متولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم ابرا -  2

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   55254252وفي تاريخ ،   421282احمد عبد الرحمن طلعت محمد وهدان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  4555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255254وفي تاريخ ،   422580محمد اشرف محمد حسن حميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  5055555055وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   421422محمد عثمان احمد سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  25555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25525025وفي تاريخ ،   320452رامي فوزي مراد الجبالي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   414241محمود سعيد فرج عمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

نيهج  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   322242محمد سيد احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

م تعديل رأس المال , وصف ت  25255252وفي تاريخ ،   321282بشري اسحق فرج غالي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  45555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255258وفي تاريخ ،   422148محمود محمد رياض شلبى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255258وفي تاريخ ،   451225مصطفى محمد كامل محمد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   58252552وفي تاريخ ،   382531حماده حسين محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   25255215وفي تاريخ ،   422522محمود ابراهيم محمود سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  5520555505وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   452444طارق احمد عبد الله عبده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215 وفي تاريخ ،  412554جوزيف سمير فؤاد مهنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   422354ايمن رمضان محمد عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  55555055515وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   424510سندس عبد العزيز حسن محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  4055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212تاريخ ،  وفي  425042مصطفى على محمود محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   410244مؤسسه سامى غطاس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  5505550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212وفي تاريخ ،   340280حاتم محمد صبري علي ابو النور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  05555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل   25255213وفي تاريخ ،   222442قيده برقم  مكتب مازن للمقاوالت واالستشارات الهندسيه  تاجر فرد ،، سبق -  21

جنيه  155555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل   25255213وفي تاريخ ،   222442مكتب مازن للمقاوالت واالستشارات الهندسيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  155555550555ف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس المال , وص   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   222442مكتب مازن للهندسة  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  155555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   222442مكتب مازن الهندسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  155555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   321031خالد عبد السالم علي بيومي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   420242الفت عبدالجليل مختار يحيى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   425485احمد سمير محمد الشين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255212 وفي تاريخ ،  343423جرجس   لمعى  ابراهيم  نجيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255214وفي تاريخ ،   458322ابراهيم عبد الحميد محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس   25255214وفي تاريخ ،   381854شيماء شوقى عبد الوهاب عبد الحفيظ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  15550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255214وفي تاريخ ،   425542برقم طارق سعيد عبد المعتمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده  -  31

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255214وفي تاريخ ،   311555صالح توفيق صالح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  3055550555رأس ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح   

تم تعديل رأس المال ,   25255214وفي تاريخ ،   413325تامر محمود سليم نصر الدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255214وفي تاريخ ،   381820رد ،، سبق قيده برقم محمود عبد السالم عبد العزيز عبد الحميد  تاجر ف -  34

جنيه  055550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255214وفي تاريخ ،   412444احمد حسين احمد حسين الصاعدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  1555550555ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،, وصف التأش   

تم تعديل رأس   25255214وفي تاريخ ،   415824عبد الفتاح عبد الرازق محمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  0555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   425252حمد الخياط  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم آيه ماجد م -  37

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ال , وصف تم تعديل رأس الم  25255212وفي تاريخ ،   413842احمد فتحى احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

جنيه  3055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   333222اسامه صالح سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   310854ضبع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  احمد زوام حسن -  40

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

اريخ ، وفي ت  353513مؤسسة الرضا لخراطة وبرادة االسطمبات ) متولى عبد الهادى متولى(  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  2055550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255218   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218وفي تاريخ ،   353513متولي عبد الهادي متولي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  2055550555،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله    

تم تعديل رأس المال ,   25255218وفي تاريخ ،   423050حازم اسماعيل عبد الفتاح الديب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

جنيه  25550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255218وفي تاريخ ،   241824مصطفى محمد فتحى حامد مرسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255218وفي تاريخ ،   412832فادى مراد فرج شكرى فرج  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  055550555ح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218وفي تاريخ ،   458224محمد عيسى سالمه عيسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال   25255218وفي تاريخ ،   412542ه برقم جمال عبد المنعم محمود محمد سالم  تاجر فرد ،، سبق قيد -  47

جنيه  05555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255218وفي تاريخ ،   450052وجيه حنا فكرى جندى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  0555550555ل ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس الما   

تم تعديل رأس المال ,   25255218وفي تاريخ ،   328484ناديه محمد عثمان مصطفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  05550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   25255223وفي تاريخ ،   382255، سبق قيده برقم خالد عبد العظيم محمد عبد الموجود  تاجر فرد ، -  50

جنيه  0555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255223وفي تاريخ ،   451251مؤسسة محمد رمضان لالستيراد والتجارة  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصف    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   451251محمد رمضان ابراهيم سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   220205ابو النور ابراهيم محمد ابو العال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224يخ ، وفي تار  428248مصطفي للمقاوالت والتوريدات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   382052ياسر عبد الجواد امين سعده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  15555550555، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   381815ياسر محمد اسماعيل ابو الفتح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   320222حنان محمد على محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

جنيه  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   300215هشام انيس عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

جنيه  155550555ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   350021سعد فضل احمد ابو حميده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

جنيه  25555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255220وفي تاريخ ،   044104محمد حسن محمد الدمرداش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

جنيه  2555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   422820محمد عويس صادق العبد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  0555550555س ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   415423محمد مجدى عزمى عرفات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   422808عمرو مصطفى سيد كامل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  63

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   414822رانيا عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

جنيه  25555550555أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال ,   25255222وفي تاريخ ،   422113دسوقى عبدالعزيز محمد خفاجى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

جنيه  155550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   412442 حنان عبد العزيز امين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم -  66

جنيه  25555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   214152محمود جالل عباس عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  0555550555مال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس ال   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   455323جبريل منصور على سبع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   422225ده برقم محمود عزت عبدالغنى احمد  تاجر فرد ،، سبق قي -  69

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     25255224وفي تاريخ ،   422225رفاعى كوول  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  70

جنيه  1055550555رأس ماله ،تعديل رأس المال ليصبح    

تم تعديل رأس المال ,   25255224وفي تاريخ ،   452225موسى بسيونى موسى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  2055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   411321محمود انور ابراهيم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255235وفي تاريخ ،   414283عبد الناصر يونس عبد الرحمن شريف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  73

جنيه  205550555المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   411311ايه كرم عبد القادر  حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255231وفي تاريخ ،   324840يده برقم ناجى صبحى بولس يوسف  تاجر فرد ،، سبق ق -  75

جنيه  2555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  421422محمد عثمان احمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

2ش بدرالدين العينى من ش سيبويه المصرى رقم 2الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان /  

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  428213وليد عبدالله محمد محمود عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

2المنطقه  00بلوك  1ش نجاتي سراج تقاطع ابراهيم الرفاعي قطعه  21عقار  11دور  111وصف الـتأشير:   ، شقه    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  428212اجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبد الحكم ياسين ابراهيم قناوى ، ت -  3

ش فايق جبريل 12الـتأشير:   ،    

تم تعديل  25255254وفي تاريخ  428215سيف الدين احمد عبد اللطيف محمود عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

21شيراتون غرفه من شقه رقم  -مكرر ش الفريق كمال حسن علي  11العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  412410مينا يوسف زاهى يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

الدور الثامن 251شارع الطيران شقه  42الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  428258حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بسنت مجدى احمد ا -  6

2عمارات التعاونيات حى  23الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  428211مريم مجدي عريان رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

از محلشارع الحج 152الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255254وفي تاريخ  421282احمد عبد الرحمن طلعت محمد وهدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

المنطقه السادسه مدينه نصر 48ب  15شارع عزت سالمه متفرع من شارع كابول قطعه  2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  421422سبق قيده برقم    محمد عثمان احمد سعيد ، تاجر فرد ،   -  9

ش بدر الدين العينى 2الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  421422محمد عثمان احمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

شارع بدر الدين العينى 2العنوان المركز الرئيسى ليصبح /  الـتأشير:   ، تعديل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  428214كمال حسني عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

شارع سيد الشرقاوي22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  428224    محمد احمد محمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  12

15شارع ابراهيم ناجى منطقه  23بلوك  15الـتأشير:   ، قطعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  428212محمد احمد عبد العظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

محل باالرضي -ريه الغو -ش الكحكيين  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  428224خالد محمد رضا محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

ش الخليفه المأمون 25الـتأشير:   ،    

م تعديل العنوان , وصف ت 25255250وفي تاريخ  428225وليد اسماعيل احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

ابراج المعموره ش محمد المشير 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  428221احمد يحيي محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

ش غرب المساكن من ش منشية التحرير 34بالدور االرضي بالعقار  2الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  328501مراد سمير حنا بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

4،  2شارع القائم مقام خضر خضر من شارع جسر السويس دور  12الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  428231    ايهاب جرجس حلمى زكى جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  18

حارة سعيد مهنى زهراء عين شمس شقة 3وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  412444احمد حسين احمد حسين الصاعدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

عين شمس -ده صالح متفرع من ش جسر السويس محل ش عب 2وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  428210صالحين عبد العزيز احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

زهراء مدينة نصر 1585وصف الـتأشير:   ، عقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  4444444ممدوح رشاد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

ش مصطفي النحاس م نصر مكتب بالدور الثاني 04الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  412444احمد حسين احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

السويس محل ش عبده صالح متفرع من ش جسر 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  428223ابانوب مكرم بخيت جاد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

شارع البطراوي متفرع من عباس العقاد محل 14وصف الـتأشير:   ، العقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  452018هدى عبدالنبى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

055555ش عبد البديع سالم بنشاط / مركز صيانة دراجات نارية براسمال  4الـتأشير:   ، اضافة رئيسى آخر بالعنوان /   

ان , تم تعديل العنو 25255250وفي تاريخ  428212سيد محمد عبد الله عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

دور ارضي شارع المركز الطبي عزبه الهجانه 1وصف الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  428218محمد عمر الدسوقى محمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

مشروع الجبل االخضر 0وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  450282تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى السيد بكرى عبد العزيز ،  -  27

الحى العاشر 4زهراء مدنيه نصر شقه 1182وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى    

وصف  تم تعديل العنوان , 25255252وفي تاريخ  428232رامى ربيع عبدالهادى توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

ش سراى االزبكية محل باالرضى 3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  428228هاني فايز عزيز عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

ش النويري منشية البكري محل باألرضي 4الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  428234رقم    حسن سيد حسن سيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  30

عمارات اطلس الحي العاشر324الـتأشير:   ، محل بالعقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  428230عزه محمد عبد الحميد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

ش خليل العروسى الدور الخامس 25الـتأشير:   ،    

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255252وفي تاريخ  428232عبير عبد الله سيد احمد العتر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

شارع المليجى 35الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  428222اسامه سمير زكى هابيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

شارع ابن هشام من شارع الحجاز الدور االرضى 4مالصق للعقار رقم  11الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  428234عبدالجليل السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد حمدى  -  34

ش عين شمس برج الفتح عين شمس الشرقيه24الـتأشير:   ،   

 تم تعديل العنوان , 25255252وفي تاريخ  422244محمود مبارك عبدالغنى مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

الهرم -برج الوفاء الخارجى  4كعبيش الرئيسى رقم  3وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  412282سامى سمير صدقى مجلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

عزبه الهجانه 2رع الشريف شقه شا 0الـتأشير:   ، تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح /   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255258وفي تاريخ  428243نشوي سمير عبد القادر احمد الغريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

12مكتب  22وصف الـتأشير:   ،   A بالطابق الرابع ش عباس العقاد  

تم تعديل العنوان ,  25255258وفي تاريخ  454401ق قيده برقم    عالء الدين فاروق حسن العراقى ، تاجر فرد ،  سب -  38

و جنوب االكاديميه / التجمع الخامس 240وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  415551رامى محمد جابر الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 3555555بدر ليصبح  -فدان  155المنطقة  الصناعية  42، زيادة راس مال الرئيسى االخر الكائن بالعنوان / قطعة    الـتأشير:

 ثالثة مليون جنيها فقط الغير

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  428245الضبع ابراهيم فرح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

مساكن حلمية الزيتون م التحرير 45شارع 4،   الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  428222كريم ايهاب سالم على حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

شارع اسماعيل القبانى 4بالعقار  15الـتأشير:   ، شقه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  428204ق قيده برقم    فايزه ابو الوفا سعد عطالله ، تاجر فرد ،  سب -  42

ش الشهيد حسين سليمان 3الـتأشير:   ، محل بالعقار    

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  428248نشات محمد علي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

شارع الزيتون 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255258وفي تاريخ  428238مد حسن على محمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مح -  44

شارع جوده من شارع عشره 2وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  428241رانا احمد شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

ش ابن الحكم حليمه الزيتون الدور االول 814أشير:   ، الـت   

تم تعديل العنوان ,  25255258وفي تاريخ  428242كامل محمد شلبى عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

شارع رمسيس محل بالدور العلوي شمال الطرقه 44وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  428205اجر فرد ،  سبق قيده برقم    عمرو رضوان امرو بيومى ، ت -  47

113يوليو غرفه بالدور االول فوق االرضى رقم  22أ 12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  453515مختار بيومى ابراهيم الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

عقار اسكان مشروع كلية البنات 33،  32ـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / ال  

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  243223محمد طنطاوي محمد البحطيطي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

مكرم عبيد 22امن شقه االمداد و التموين الدور الث 3وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  428244ياسر محمد رفعت احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

شارع عبدالمحسن الوسيمى ناصيه شارع ناصر سيد ابو النجا 12أ ممر  38وصف الـتأشير:   ، مكتب بالعقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  428240مد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود رمضان شحاته مح -  51

اخر مصطفى النحاس -ش عبد الله ابن الزبير من ش الورشه  40الـتأشير:   ،   

وان , تم تعديل العن 25255215وفي تاريخ  428203احمد حسين جوده مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

ش الشهيد مصطفى رياض المنطقه االولى 24وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  428242مصطفى رجب عبدالحليم عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

ش االسيوطى منشيه البكرى الدور االرضى2وصف الـتأشير:   ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  414148لعطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن عبد العال حسن ا -  54

شارع الملجا من شارع االربعين عين شمس الغربيه 4الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    

تعديل العنوان , وصف تم  25255215وفي تاريخ  428244عادل جمال احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

طريق النصر 4الـتأشير:   ، كشك داخل مقر المساعدات االجنبية    

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  428204انطونيو جورج فهمي رزق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

/ا محل السوق التجاري قطاع 2وصف الـتأشير:   ، محل   t  الشروقمدينه المستقبل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  428222كيرلس عادل زكريا حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

شارع ابراهيم نوار 3الـتأشير:   ، محل بالعقار   

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255211وفي تاريخ  418320محمود شاذلى صالح عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ميلسا الجولف اوزارو 33بالدور الثامن عماره  24الـتأشير:   ، شقه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  428200ايهاب ميشيل راغب بشاره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

بالدور الثالث 11حاليا ش القبه رقم ى 11أ سابقا و8الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  384854محمود حسانين عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

2مدخل شقه  3الـتأشير:   ، الحى السابع بلوك   

لـتأشير:  تم تعديل العنوان , وصف ا 25255211وفي تاريخ  418423حسنى ايمن حسنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

بملك محمود مختار - 2حى السالم  - 18، اضافة فرع بالعنوان / ش شبين الكوم ابراج المهندسين ق    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255211وفي تاريخ  388422جعباص للعطور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

بالمقطم 8بشارع  8522البترول قطعه  عمارات 4اضافه فرع بالعنوان /المحل بالعقار   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255211وفي تاريخ  428202زهران للطباعة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

ش الدرديرى حمام  المصبغة 12  

تم تعديل العنوان , وصف  25521125وفي تاريخ  384854محمود حسانين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

مدينه نصر   بنشاط مطعم 2مدخل شقه  3الـتأشير:   ، الغاء الرئيسى االخر بالعنوان الحى السابع بلوك   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  384854محمود حسانين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

الدور االرضى 2الحى السابع منطقه  2مدخل  23بلوك  -لعنوان الرئيسى ليصبح الـتأشير:   ، تعديل ا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  384854محمود حسانين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

الدور االرضى 2منطقه  -الحى السابع  2مدخل  23الـتأشير:   ، الغاء رئيسى اخر بالعنوان بلوك    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  384854محمود حسانين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

2مدخل شقه  3الحى السابع بلوك  -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  418320 محمود شاذلى صالح عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

بالدور الثامن عمارة ميلسا الجولف اوزارو النزهة 24الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / شقة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  452132احمد جمال محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

صالح سالم 3شقة  14ب عمارات العبور الدور  12، تعديل العنوان الى / الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  428202محمد يوسف سعد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

ش عمان من ش جسر السويس 42الـتأشير:   ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  384854ق قيده برقم    محمود حسانين عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سب -  71

الحى الثامن 83سوق  14الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  422334محمد فوزى مصطفى الطوخى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

الحى العاشر -أ ش عزه  1115بالعقار رقم ع  وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  453515مختار بيومى ابراهيم الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

عقار اسكان مشروع كلية البنات 33,32الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  422334طوخى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فوزى مصطفى ال -  74

الحى العاشر -أ ش عزه  1115وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار رقم ع   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  428224عيسي مالك عبد الشهيد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

4ش بن كثيرمحل رقم  23الـتأشير:   ، وصف    

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  428222ابراهيم سليمان عبدالعظيم محمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

متولى شعراوى ابراج عفيفى 42عقار  1دور  2, وصف الـتأشير:   ، شقة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  428224سبق قيده برقم     عماد امين رشدى شاكر ، تاجر فرد ،  -  77

شارع الجد شارع الظاهر 45الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  428223مينا مفيد سعد نظير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

شارع ترعة الجبل 222،     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  428220حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عصام  -  79

2مساكن شيراتون تعاونيات شقه  22الـتأشير:   ، ع   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  428240مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

مدينه نصر -شارع ذاكر حسين الحي السابع  02الـتأشير:   ،  وصف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  412343اسامه محمد بيومى عابد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

شارع الحجاز النزهة 224الـتأشير:   ، الغاء فرع /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428245بق قيده برقم    مصطفى احمد محمد زكى ، تاجر فرد ،  س -  82

ش العيادة زهراء مدينه نصر الحى العاشر 1144الـتأشير:   ، عمارة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428244هند ابراهيم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

السيد محمد عيسى هليوبوليسش 3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428242محمد صالح الدين محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

ح الروم محل بالدور االرضى 32الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255213اريخ وفي ت 428248مصطفي للمقاوالت والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

452شارع النزهه عمارات الشركه السعوديه شقه رقم  4وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428241محمد ممدوح صالح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

ش المدينه الجديده 08الـتأشير:   ، محل بالعقار    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428228احمد ناجى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

ش محمد حسن بدران من حسانين هيكل 12الـتأشير:   ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

, وصف تم تعديل العنوان  25255213وفي تاريخ  422442صبحى عبدالله احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

أ العروسى 4بالعقار  1الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع الى محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428225رزق ابراهيم سيد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

1محل رقم  -ش الخراطين  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  321031خالد عبد السالم علي بيومي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

بالدور االول 1ش روض الفرج شقه 25الـتأشير:   ،   

العنوان , وصف  تم تعديل 25255213وفي تاريخ  422812محمد جمال الدين محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

الهرم -ش هشام شمس اللبيني  1الـتأشير:   ، اضافه الفرع الكائن بالعنوان /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  428242كريم مصطفى خليفه دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

حارة االشرافية الدرب االحمر 4الـتأشير:   ، محل بالعقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  428221احمد حامد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

بالدور االول 2ش احمد فهيم بيومى شقة رقم  31الـتأشير:   ،   

العنوان , وصف  تم تعديل 25255212وفي تاريخ  428224احمد راشد عبدالعال فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

شقه بالدور االرضي -شارع عبد العزيز عيسي بالمنطقه التاسعه  23الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  428800نادر احمد عطيه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

ش ابن النفيس 25الـتأشير:   ، محل بالعقار   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  428222الح الدين احمد هميمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد ص -  96

المهندسين من شارع يوسف  عباس 12وصف الـتأشير:   ، عماره    

وصف  تم تعديل العنوان , 25255212وفي تاريخ  425485احمد سمير محمد الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

الدور الثانى مربع  252ع ش السيد زكريا مساكن شيراتون النزهة حجرة من شقه رقم  4الـتأشير:   ، تصحيح العنوان ليصبح 
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  344148ناصر شحاته علي شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

شارع عباس زعزوع من الطيران 12ليصبح / الـتأشير:   ، تعديل العنوان   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  428223حماده صبحي مصطفي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

ش عبد الغني السيد 12الـتأشير:   ، محل بالعقار    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  242445تادرس صبحى سليم لوقا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

ش البوسطه 11الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  352254محسن سيد عبدالرحيم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

( منشيه السد 03بحوض خارج الزمام البحري  - 40مصانع )سابقا قطعه الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / ش مكه من ش ال

مدينه السالم -العالي   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  322450مؤسسه ابو الفتوح الكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

ارع المطراوىحارة حمد من ش 2العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  422244محمد نادر محمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

النزهه الجديده 2ق 12ش حسن الدبيكى ب2وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  283428عمر شريف ربيع عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

أ مجمع تجارى قطاع تى 12وصف الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  428228شريف جوزيف حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

االرضى بالدور 3ميدان تريومف شقه  -ش احمد فهيم بيومى 31الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  428284عمرو حسين عطا الله مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

الشروق 3المجاوره  4المنطقه  11شقه  25وصف الـتأشير:   ، عماره    

تم تعديل العنوان  25255214وفي تاريخ  804282عبد الرحمن ابراهيم مرشد عبد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

ش د/ عبد الله العربى محل 10, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  25255214وفي تاريخ  381854شيماء شوقى عبد الوهاب عبد الحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

الغربيهش فرحات من ش غرب البلد عين شمس  1, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  455485احمد السيد السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

المركز التجارى الهضبه الوسطى المقطم 132 -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  844282احمد عاطف السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

ش ابو السعود علي من التلروللي شقه بالدور الثالث 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  452434احمد محمد سيد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

النزهه الجديدة -ش سيف الدين من ش المدينة المنورة  21الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  382442على حنفى محمد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

الدعاية واالعالن شقة بالدور االول بنشاط / التوريدات العمومية ) فيما عدا مجاالت  -ش بورسعيد  02وصف الـتأشير:   ، 

( 18والمجموعة  2من المجموعة  32والكمبيوتر ومستلزماته وماعدا توريد العماله ( والتصدير واالستيراد ) ماعدا الفقرة   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  428285كريم احمد عبد العاطى عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

بالدور االرضى يمين المدخل 4تقاطع محمد مقلد مع حلمى عبد العاطى المنطقة الثامنة محل  24:   ، العقار وصف الـتأشير   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  425542طارق سعيد عبد المعتمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

أ عبد المحسن الوسيمي 2ليصبح /  وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المقر الرئيسي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  428282محمد سيد جابر مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

شارع وسط البلد عرب الحصن خرطه كامل ابراهيم 3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  25255214وفي تاريخ  381854ق قيده برقم    شيماء شوقى عبد الوهاب عبد الحفيظ ، تاجر فرد ،  سب -  116

ش فرحات من ش غرب البلد عين شمس الغربيه 1, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  428281شهاب احمد حمودة محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

عمارات مدينه الشروق 8المجاوره الثالثه م  0ر:   ، ق رقم الـتأشي   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  384484هانى عبد الحميد راتب عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

بنك االسكان و التعمير الحى العاشر مدينه نصر 324وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  384484بق قيده برقم    هاني عبد الحميد راتب عبد الحميد ، تاجر فرد ،  س -  119

الحي العاشر -بنك االسكان والتعمير 324وصف الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  320443ايمن محمد على رسمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

ش الحرية اغاخان 3/ الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوان  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  384312الشافعى محمد عبده ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

3زهراء مدينه نصر الحى العاشر شقه  150عماره  -وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  384312اطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الشافعى محمد عبده ابوالمع -  122

3زهراء مدينه نصر الحى العاشر شقه  150وصف الـتأشير:   ، الغاء الرئيسى االخر بالعنوان عماره   

تم تعديل العنوان ,  21225255وفي تاريخ  428854عبد اللطيف علي جمعه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

الحي السويسري الحي العاشر 85وصف الـتأشير:   ، عماره   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  428854احمد اشرف احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

شارع الجمهورية امام سنترال مدينه نصر 20وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  413842تحى احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد ف -  125

شارع مؤسسه الزكاه 124الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    

عنوان , تم تعديل ال 25255212وفي تاريخ  428855مصطفي ممدوح اسماعيل كاسب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

شارع العزيز بالله 21وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  428852هاني محمد بسيوني الشوربجي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

شارع الشنواني من المطراوي 14وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  424242رقم    محمود عمر محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  128

التجمع الخامس مع الغاؤه كفرع 155/152الدور االول مول سيلفر ستار دوران ق 223وحده  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  22525521وفي تاريخ  428851وائل السيد محمد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

1مدخل  04بلوك  2ش عباس العقاد ق 44الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  428852رجب فتحي حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

شارع احد بن الكوثر عزبه الهجانه 1الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  320442حمود احمد البقلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى حمدى م -  131

  - وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  411023هالنى صدقى غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

11قطعه  12582الحى التاسع بلوك  -غاء الفرع الكائن بالعنوان الـتأشير:   ، ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  411023هالنى صدقى غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

شيراتون 4عمارات مصر للتعمير محل رقم  01 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  428858ى مصطفى حسين منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    علياء عل -  134

15ب حى 3553وصف الـتأشير:   ، مساكن الزهراء عماره    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  428815احمد جمعه ايوب عبد المعطي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

ش العزيز بالله محل بالدور االرضي 41صف الـتأشير:   ، و   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  424182مصطفى محمد فتحى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

أ دمشق 3وصف الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  304111منصور السعيد السعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

02ب  0شارع ابن قتيبه م.السادسه ق  32الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  304111منصور السعيد السعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

2مول الرحاب  158الـتأشير:   ، اضافه فرع / محل   

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  424182مصطفى محمد فتحى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

أ دمشق 3 -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان    

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  428811علي عبد المجيد زكي عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

ش سليم االول حلميه الزيتون 85وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  455421الحسن على محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

ش يوسف الجندى باب اللوق 14الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  322242رأفت ايوب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد -  142

شارع حسن الدبيكي 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  322242احمد رافت ايوب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

شارع حسن الدبيكي 12فرع بالعنوان /  الـتأشير:   ، اضافه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  325815اميل سامي حنا غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

ش عفيفي عفت من ش عين شمس الشرقيه 8الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  445822محمد عيسى سالمه عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

124ب 15ش حسن المامون ق02الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى شقه بالدور االول عقار   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255218وفي تاريخ  305454محمد خليل السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

فدان 125االسكان االجتماعي قطعه  14/ محل  ، اضافه فرع الكائن    

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  428813ناديه يوسف اسماعيل الغزالي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

شارع الشيخ ابو النور15وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  428824ايمان عبد الله علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

ب ش االسلحدارمحل مصر الجديده8الـتأشير:   ،    

عديل العنوان , تم ت 25255223وفي تاريخ  428814محمد اسماعيل عبد الحميد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

زقاق العرفاء درب الجامع 3وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  428818احمد مصطفى عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

4حى المطرية شقة  2مدخل  44وصف الـتأشير:   ، بلوك   

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  424100ر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمن بدوى محمد عفيفى فج النو -  151

ش التروللى امام سوبر ماركت العامر 25وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسى الى /   

تعديل العنوان , وصف  تم 25255223وفي تاريخ  428814شنوده ايوب متوشلح نخنوخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

ش صقليه من ش مكرم عبيد 14الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  421225مارينا اديب رزق لوقا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

ش االمل من المدينه المنوره 0الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  428810الغني الصاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ربيع محمد عبد -  154

الدور الثاني الحي العاشر 0ايهاب عزت شقه  13وصف الـتأشير:   ،    

عنوان , تم تعديل ال 25255224وفي تاريخ  428821ايمان فكري احمد محمد الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

ش حسين فهمي بملك / اسماعيل حسن متولي 13وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  428823صالح محمد عبد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

1زهراء مدينه نصر شقه رقم  -ش الميثاق  - 232الـتأشير:   ، عماره رقم    

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  428822سليمان مصطفى ابومصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     رانيه -  157

بالدور االول 3ش سليمان مصطفى م العاشرة شقة رقم  3بلوك  4وصف الـتأشير:   ، قطعه   

تم تعديل العنوان ,  25255224في تاريخ و 428833عبير عنتر المتولي محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

االميريه -ش علي غيطه الكابالت عزبه مرسي خليل  21وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  428825احمد جابر عوض عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

1محل  -ادى الشمس ش عبد الحميد بدوى امام ن 40الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  428822عدلى عياد صديق فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

ش مصطفى مشرفه 11الـتأشير:   ،   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255224وفي تاريخ  320222حنان محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

مد عنتر احمد الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان/ مركز المحله الكبرى بطينه طريق ميت السراج محافظه الغربية بملك مح

ائتان الف جنية العزب بنشاط/مصنع اكياس بالستيك و بسمه تجارية / الفيروز النتاج و تصنيع اكياس البالستيك و براس مال م

  مصرى

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  454454ن ابو العال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعيد شعبا -  162

طه حسين الزمالك 02الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / محل رقم    

العنوان , وصف تم تعديل  25255224وفي تاريخ  452842كرستينا عوض ناجى توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

المقطم 8ش  342ق  4الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / عقار    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  428841ميالد عبد المسيح ميالد روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

ش عمر بن الخطاب 0وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  428834تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شعبان خير احمد السيد ،  -  165

ش ابوبكر الصديق48الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  428845مراد عزت قرنى عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

14احمد حسنى احمد خلف الدور الثامن شقه شارع  412ق 2م 22الـتأشير:   ، بلوك    

تم تعديل العنوان  25255220وفي تاريخ  428838محمود محمد مصلحى الحنفى خاطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

21بلوك  21ش اسماعيل مرشد قطعه 4, وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  428802برقم     داليا منصور جرجس ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  168

االميرية -م ناصر  -ش رشدى غنيم  4وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  4444444وليد محمود محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

ش محمد سالمه من حسن الدبيكى النزهه الجديدة 1ع 1الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ محل   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  412442حنان عبد العزيز امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

بالدور االرضى 4ش الكابالت حاليا حوض االحمد سابقا برج الشهيد شقه رقم  40الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  280444امجد فلتاؤوس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

الكوربه -ش ابراهيم باشا  1الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  222424جمال ابو الفتوح عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

شقه بى مدينه الشروق 33نموذج د عماره  33 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  222424مؤسسة جمال ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

شقه بى مدينه الشروق 33نموذج د عماره  33 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  428848تسنيم محمود فهيم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

زهراء مدينه نصر 1122وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  428842حسن حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

النزهه الجديدة -  13محل رقم  -ش هاشم االشقر ناصية حمدى هيكل  12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  422342احمد محمد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

التجمع االول 15مجاوره  114عماره  0الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222ريخ وفي تا 382841نادر فيكتور باسيلى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

بالدور االرضى النزهه  1شارع عبدالعزيز عتيق متفرع من محور طه حسين شقه  2الـتأشير:   ، تعديل المقر الرئيسى الى /

 الجديدة

العنوان ,  تم تعديل 25255222وفي تاريخ  428842محمد مصطفى عبدالعال عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

ش المهندسين طريق النصر اول مكرم عبيد 1وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  428805عمرو عادل محمود عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

مدينه الشروق 2مج  3قطعه  0وصف الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  428842ل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمود اسماعيل بال -  180

ش رمسيس روكسى محل باالرضى 44ش سيد عبد الواحد العقار رقم  15الـتأشير:   ،    

تعديل العنوان , تم  25255222وفي تاريخ  418451شعبان تونى عبدالحميد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

الحي الثالث التجمع الخامس 12شارع  130أ عماره  3وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / غرفه من شقه    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  428844صيدليه د / احمد عزت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

ثمان بالنعامأ ش عبد الحميد ع 0الـتأشير:   ،    

تم تعديل  25255222وفي تاريخ  428801عبد الوهاب انور عبد الحي هيبه سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

الشروق - 2مجاوره  2عقار مربع  12العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222تاريخ وفي  4444444وليد محمود محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

هاشم االشقر النزهه 12باالرضى ع  2الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  451824ريناده محى الدين الجفان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

1ى الدور االرضى شقه رقم ش عبد الحميد بدو 23 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  344352محمد رمضان محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

ش ترعه الجالد 20الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن فى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255222تاريخ  وفي 4444444وليد محمود محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

ش محمد سالمه من حسن الدبيكى النزهه الجديدة 1ع 2الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224وفي تاريخ  314442الحكيم  لالثاث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

الغاؤه كفرعش ماريو مع  4 -تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل  25255224وفي تاريخ  314442الحكيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

ش ماريو مع الغاؤه كفرع 4 -العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  42525522وفي تاريخ  314442الحكيم لالثاث واالنشاءات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

ش ماريو مع الغاؤه كفرع 4 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم  25255224وفي تاريخ  314442اشرف احمد مصطفى الحكيم عبد العزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

يو مع الغاؤه كفرعش مار 4 -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  428825نورهان عمرو فؤاد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

ش السيد المرغنى مكتب بالدور الثانى 151الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224يخ وفي تار 412238احمد حمدى عبدالنظير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

مدينة المستقبل -أ قطاع تى شارع السوق التجارى 1الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم   

تم  25255224وفي تاريخ  314442اشرف احمد مصطفى الحكيم عبد العزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

شارع ماريو المطرية 4شير:   ، الغاء الفرع تعديل العنوان , وصف الـتأ  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  428548ناصر محمد هاشم عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

الدور االرضى 1غرب الدين دير المالك شقه  4وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع ليصبح /    

تم تعديل  25255224وفي تاريخ  428804عاطف عبد الحكيم على هيكل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبد الحكيم  -  196

ش عبد الله العربى امتداد الطيران 00العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

العنوان , تم تعديل  25255224وفي تاريخ  428802اسالم صالح الدين شعبان سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

ش المطريه العمومى44وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  428821سيد ابراهيم محمود محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

ش طومانباى150وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  428824وجدي وحيد نصيف تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

23بالدور  4عمارات العبور صالح سالم شقه  30الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  428824هدير عرفه ابراهيم صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

عين شمس الشرقيهش العشرين  122الـتأشير:   ، محل بالعقار   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  428822احمد عبدالنبى السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

ش عين شمس 24الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , تم تع 25255235وفي تاريخ  428820محمد عبد المجيد مروان عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

الحي الثامن -التعاونيات  28وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  428822محمد حسني محمد طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

ش طومانباي الدور االرضي 150الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  428822بق قيده برقم    محمد سمير رشاد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  س -  204

1ش جمال عبدالناصر برج الفتح زهراء مدينه نصر محل  11الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  335242صفيناز محمد مصري ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

شارع المشير احمد اسماعيل مع الغاؤه كفرع 2وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235في تاريخ و 454882محمد سمير محمد عشعش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

ش ابوعجيله امام مستشفى ابوالعزايم م االولى 2الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /   

تم تعديل  25255235وفي تاريخ  452182رأفت احمد جالل عبد الحميد هاشم الضريبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

بالدور االرضى المرتفع مركز الحى السادس  22الوحدة تجارى رقم  -، اضافة فرع بالعنوان /  العبور   العنوان , وصف الـتأشير: 

 , الحى السادس

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  428845وائل مصطفى محمد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

ش الشيخ حسونه 0وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  323400شريف محمد ذكى دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  209

شارع مقاتلى رمضان 8بالعقار  33الـتأشير:   ، شقه   

وان , تم تعديل العن 25255231وفي تاريخ  428843ابراهيم حسن على حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

ش ترعة الجبل 42وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  323400شريف محمد ذكى دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

شارع مقاتلى رمضان 8بالعقار  33الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان / شقه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  454454رد ،  سبق قيده برقم    سعيد شعبان ابو العال على ، تاجر ف -  212

طه حسين  02محل رقم  2الـتأشير:   ، تعديل العنوان المقر الرئيسى باضافه رقم العقار الى العنوان ليصبح العنوان / العقار رقم 

 الزمالك

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  324202ه برقم    عمر علي محمد علي عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  213

ش عبد الستار دياب الحي الثامن 1عقار  4الدور االول محل  2وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / شقه    

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  328322، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل -  1

 التأشير:  اضافه نشاط توريد مستلزمات واجهزه طبيه

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  422580محمد اشرف محمد حسن حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

ستيرادالتأشير:  اضافه نشاط اال  

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  328221اسامه فهمي احمد علي فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير:  تعديل النشاط الى /بيع اكسسوار محمول

عديل النشاط , تم ت25255254وفي تاريخ  421282احمد عبد الرحمن طلعت محمد وهدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير:  توريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255254وفي تاريخ  421422محمد عثمان احمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

يد مواد غذائيهه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله ( وتورتعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومي  

تم تعديل النشاط , 25255250وفي تاريخ  422452عبدالرحمن احمد حسنى احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه واالعالن(وصف التأشير:  اضافه نشاط / توريدات عامه ) فيما عدا الكمبيوتر   

تم تعديل النشاط , وصف 25255250وفي تاريخ  422421اشرف خيرى عبد القادر موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير:  اضافه نشاط خدمات الشحن ) شحن بضائع (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255250وفي تاريخ  428558 هويدا محمد محمود زايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  8

ت الدعايه اضافه نشاط اداره وتسويق ) دون االنترنت ( كافه المشروعات العقاريه والتوكيالت التجاريه والتوريدات ) دون مجاال 

 واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( دون الكمبيوتر وممستلزماته

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  450282مصطفى السيد بكرى عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

واالنترنت  التأشير:  اضافه نشاط دعايه واعالن الى النشاط االصلي فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف

2525/222افقه بعد الحصول على التراخيص الالزمه مو  

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  428385هانى صادق احمد عبدالحكيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير:  تعديل النشاط الى /تجارة الطيور و اللحوم

تم تعديل النشاط , 25255252تاريخ وفي  413825عماد عبد الغفار احمد عبد الهادى بحلق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

تجارة المواد اضافة نشاط / تعبئة وتغليف وتوزيع و -وصف التأشير:  الغاء نشاط / توريد العماله داخل جمهوريه مصر العربيه 

 الغذائية

اط , وصف تم تعديل النش25255252وفي تاريخ  423284كريم محمد عبد المنعم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 -توكيالت تجاريه  -(18والمجموعه  2من المجموعه  32استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره  -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح 

 توريدات عموميه )فيما مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  328042قم   شريف محمد يحيي امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  13

الغاء نشاط / االستيراد   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  120144مؤسسه البرقوقي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

تصلحة و اقامه قابله لالستزراع و استزراع االراضى المس اضافه نشاط/استصالح و تجهيز االراضى بالمرافق االساسية الى تجعلها

حذف نشاط / اجهزة الكترونية -مزارع سمكية و انشاء و تجهيز المحالب االلية و النقل المبرد او المجمد للبضائع   

, وصف التأشير: تم تعديل النشاط 25255252وفي تاريخ  422480وليد حسنى محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

اضافه نشاط / تسويق عقاري   

تم تعديل النشاط , وصف 25255258وفي تاريخ  422228جون يونان مكسيموس بسطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

لالزمه راخيص االتأشير:  اضافه نشاط / تعليم موسيقي ورسم الي النشاط االصلي )فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي الت

) 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255215وفي تاريخ  344208رشاد وحيد رشاد متولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

تركيب اجهزة رياضيه ومقاوالت -اضافه نشاط    

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  452444طارق احمد عبد الله عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

يد العماله ( و التأشير:  اضافه نشاط /التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون تور

جمعها و ادارة المشروعاتتدوير المخلفات العضوية و   

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  328252محمد سباعى على سباعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير:  الغاء نشاط/ تنظيم معارض ومؤتمرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 52152525وفي تاريخ  414354محمد الحسينى عبدالغفار سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

يه على التأشير:  تسويق عقارى دعايه واعالن وتنظيم معارض ومؤتمرات المحليه واالقليميه والدوليه اداره المواقع االلكترون

ا خدمات قنيه فيما عدالشبكات الدوليه للمعلومات تطوير تطبيقات الموبيل التدريب واقامه الدورات التدريبيه والمنح واالستشارات الت

 االمن والحراسه اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  381242اشرف محمد احمد حميدو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

اله ( وخدمات اته وفيما عدا توريد العمالتأشير:  اضافة نشاط / توريدات ) فيما عدا مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزم

 . بترولية فيما عدا البنزين والسوالر

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  381242اشرف محمد احمد حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

اله ( وخدمات ستلزماته وفيما عدا توريد العمالتأشير:  اضافة نشاط / توريدات ) فيما عدا مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر وم

 . بترولية فيما عدا البنزين والسوالر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  452412بلقيس محمد لطفى الفقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

الغاء نشاط االجهزه االلكترونيه   

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  384854اجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود حسانين عبدالرحمن ، ت -  24

مطعم -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح   

تم تعديل النشاط , 25255211وفي تاريخ  320842محمد عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

طن وتصنيع تروللى  10ع لوحات تشغيل وتحكم وتصنيع االعمال الحديدية لالوناش حتى وصف التأشير:  اضافة نشاط / تجمي

طن وتصنيع اوناش علوية وجانترى 10طن الى  1احادى وثنائى الكمر حموالته من   

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  384840سهيلة سالم موسى منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

أشير:  الغاء نشاط / االستيرادالت  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  453515مختار بيومى ابراهيم الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 ماله( وخدماتالتأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريدات ) دون مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد الع

 نظافة

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  424424بالل عبدالرحمن محمد محمد عقيبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 وصف التأشير:  اضافه نشاط /بيع وتجاره السيارات الجديده وقطع الغيار الجديده والمستعمله علي نشاط االصلي

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  414821، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو صالح عبد السالم عبد الواحد  -  29

 وصف التأشير:  اضافه نشاط / المقاوالت العامه

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  322425محمد محمود احمد عبد الجواد الصايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

232وريدات عموميه ) دون توريد العماله ( موافقه امنيه رقموصف التأشير:  اضافه نشاط ت  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  422125مصطفى سيد عبد الرحمن سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

لعماله (ه ودون توريد االتأشير:  تعديل النشاط ليصبح توريدات عامه ) دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزمات  

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  451225صبحى عبد المالك سيحه سكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير:  حذف نشاط االستيراد

وصف التأشير:  تم تعديل النشاط ,25255213وفي تاريخ  422222محمد حسنى على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

تعديل النشاط ليصبح / تسويق عقارى وتسويق الكترونى والنقل الخفيف والثقيل   

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  321031خالد عبد السالم علي بيومي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير:  تعديل النشاط الى انتاج وتوزيع تليفزيونى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  حذف 25255213وفي تاريخ  232244الياس سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بشير  -  35

 نشاط / االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 25255213وفي تاريخ  232244بشير الياس جورج سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

ستيراد والتصديرالتأشير:  حذف نشاط / اال  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  420845عاطف محمد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 التأشير:  اضافه نشاط / توريدات عموميه )فيما عدا مجالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله( وغذائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  341002تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد صالح زكي محمد ، -  38

اضافه نشاط / توكيالت تجاريه   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  353228ناصر احمد خليفه خالد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

الغاء نشاط / االستيراد   

ام جى -الغالى  -  40  ELghly Mg    تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  411025، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تأجير السيارات لحساب الغير ولحساب النفس و التصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212ريخ وفي تا 411025الغالى لتاجير السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

تعديل النشاط ليصبح / تأجير السيارات لحساب الغير ولحساب النفس و التصدير   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  352254محسن سيد عبدالرحيم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

ه مستحضرات التجميل وزيوت الشعر واالعشابالتأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجار  

تم تعديل النشاط 25255214وفي تاريخ  381820محمود عبد السالم عبد العزيز عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 , وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجاره قطع غيار السيارات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255214وفي تاريخ  453012سبق قيده برقم    احمد فرج احمد عاشور ، تاجر فرد ،  -  44

 02من برقم الدعايه واالعالن )فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ( موافقه ا-تعديل النشاط ليصبح  

2525لسنه   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  384312ه برقم   الشافعى محمد عبده ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  45

العماله ( توريدات عموميه ) دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  423234محاسن عبدالعزيز محمد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

بيع مالبس جاهزة واكسسوار حريمى -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح   

تم تعديل النشاط , وصف 12252552وفي تاريخ  382823منصور ابراهيم منصور غنية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر والعماله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  412822محمد حسام الدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

حمول واكسسوار محمولتعديل النشاط الى بيع م   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  422252محمد مصطفى صالح مراد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

( 18والمجموعه  2من المجموعه  32التأشير:  تعديل النشاط الي استيراد وتوريدات اجهزه طبيه ) فيما عدا الفقره   

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  413842م ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد فتحى احمد ابراهي -  50

مجاالت  التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / ورشه مالبس جاهزه )دون الزي العسكري ومستلزماته( وتوريدات عموميه )فيما عدا

 الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255218وفي تاريخ  450052ى جندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   وجيه حنا فكر -  51

ه ( و تعديل النشاط الى توريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العمال 

(18و المجموعه  2 من المجموعه 32استيراد و تصدير )فيما عدا الفقرة   

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  322042محسن عبد الجواد موسي زمزم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير:  اضافه نشاط اعمال النظافه والتعقيم

يل النشاط , وصف التأشير:  تم تعد25255218وفي تاريخ  450005على محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 اضافه نشاط / استيراد قماش غير منسوج واقمشه منسوجه

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  328421محمد يحيي محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

ت الدعايه مه وتوريدات عموميه ) دون مجاالالتأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تسويق اثاث منزلي ) دون االنترنت ( ومقاوالت عا

 واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255218وفي تاريخ  321523كمال حلمي حنا بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

ف يما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحاضافه نشاط طباعه مذكرات علميه الي النشاط االصلي  ) ف 

2525لسنه  115واالنترنت و بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ( موافقة امنية رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  412832فادى مراد فرج شكرى فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

االستيراد التأشير:  حذف نشاط /  

تم تعديل النشاط , 25255218وفي تاريخ  424182مصطفى محمد فتحى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

توريدات )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله -وصف التأشير:  اضافه نشاط   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255223وفي تاريخ  324828سبق قيده برقم     نادر ممدوح نجيب ، تاجر فرد ، -  58

يه والمصاحف الغاء نشاط / االستيراد والتصدير ليصبح النشاط / دعايه واعالن ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدين

2525لسنه  122واالنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ( موافقه امنيه رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  451251محمد رمضان ابراهيم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجاره ادوات صحيه

تم تعديل النشاط 55223252وفي تاريخ  451251مؤسسة محمد رمضان لالستيراد والتجارة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 , وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجاره ادوات صحيه

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  423320محمد رزق عبد النظير على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

والكمبيوتر  فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالنالتأشير:  تعديل النشاط ليصبح / مقاوالت وتوريدات كهربائيه وتوريدات عموميه )

 ودون توريد العماله( والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  382224عمرو حسن حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

يما عدا خدمات لي النشاط االصلي . )فالتأشير:  اضافه نشاط / استيراد وتصدير وتوريد الكتب التعليمية للمدارس و الجامعات ا

 101موافقه امنيه رقم  -(2من مج  32والفقره  18االنترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف . مج 

2525لسنه   

شاط , وصف تم تعديل الن25255223وفي تاريخ  454333محمود سعيد عبد الله ناجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 التأشير:  اضافه نشاط / التصدير

تم تعديل النشاط , وصف 25255224وفي تاريخ  428248مصطفي للمقاوالت والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

2مجموعه من ال 32والفقره  18التأشير:  اضافه نشاط / توريدات المواد الغذائيه والتصدير واالستيراد فيما عد ا المجموعه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 25255224وفي تاريخ  454454سعيد شعبان ابو العال على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 1114قم التأشير:  تعديل النشاط الي / مقهي ) فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ( موافقه امنيه ر

2518لسنه   

تم تعديل النشاط , 25255220وفي تاريخ  382282مد ماهر عبد العزيز شويقة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد اح -  66

 وصف التأشير:  الغاء نشاط / التدريب االدارى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255220وفي تاريخ  300215هشام انيس عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

ضافه نشاط ورشه نجارها   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255220وفي تاريخ  424222ماجد حنفى على رويزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

خيص الالزمه اضافه نشاط/تدريب موارد بشرية لدى الغير الى النشاط االصلى فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على الترا 

2518لسنه  283نية رقم موافقة ام  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255222وفي تاريخ  414822رانيا عبد الفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

( 2من المجموعه  32والفقره  18اضافه نشاط / االستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه    

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255222وفي تاريخ  454521،  سبق قيده برقم    محمد رجب خليل على ، تاجر فرد -  70

يد اضافه نشاط / مقاوالت عموميه وتوريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون تور 

 العماله(

تم تعديل النشاط , 25255222وفي تاريخ  418451برقم    شعبان تونى عبدالحميد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  71

 وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تكنولوجيا العزل و الدهانات

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  422808عمرو مصطفى سيد كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

اته و دون دات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزمالتأشير:  تعديل النشاط الى /تصدير و توري

( و المقاوالت العامه و مكتب الدارة المحاجر و  18و المجموعه  2من المجموعه  32توريد العماله( و االستيراد )فيما عدا الفقرة 

 استصالح االراضى و انشاء الطرق و الكبارى

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  451803سليم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فؤاد محمد -  73

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  382512عزام على احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

يد العماله(ت العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون تورالتأشير:  اضافه نشاط / التوريدا  

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  424213حسام محمود محمد محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  75

 التأشير:  تعديل النشاط الى / تجارة و تسويق االثاث )دون االنترنت(

تم تعديل النشاط , وصف 52242525وفي تاريخ  422423جورج شكرى عبدالله اخنوخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

توريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ( -التأشير:  اضافه نشاط   

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  458420رامى يوسف امين يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  77

د العمالة ( ريدات عامة ) فيما عدا مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريالتأشير:  تعديل النشاط الى / تو

 ومقاوالت عامة

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  454882محمد سمير محمد عشعش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

طالتأشير:  الغاء نشاط /االستيراد و التصدير من النشا  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  الغاء 25255235وفي تاريخ  124322محمود احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 نشاط االستيراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255235وفي تاريخ  451124نصر فتحى محمد توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

تجارة و توريدات و انتاج و تصنيع الكيماويات )الخاصه بالمنظفات و المبيدات الحشرية و المطهرات(اضافه نشاط/    

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  304521وائل انور عبدالباقي يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 التأشير:  اضافة نشاط / مقاوالت كهروميكانيكيا

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  452514فتحى محمد جزر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حمدى  -  82

 التأشير:  اضافه نشاط/ نقل عمال داخل جمهورية مصر العربيه

ف تم تعديل النشاط , وص25255231وفي تاريخ  382424غاده صالح زين العابدين جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 التأشير:  حذف نشاط /  االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  412482سعد عبدالمنجى السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 التأشير:  اضافة نشاط / نقل وتحميل بضائع

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  الغاء 25255231تاريخ  وفي 225421نيولندن بنداري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 نشاط / االستيراد والتصدير ليصبح النشاط / مقاوالت

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  413424احمد ابو الفضل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 التأشير:  اضافه نشاط / مقاوالت عموميه

ــــــــــــــــــــــ      

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  428212محمد احمد عبد العظيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250تاريخ  وفي 428224خالد محمد رضا محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  428200ايهاب ميشيل راغب بشاره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 55213252وفي تاريخ  428242محمد صالح الدين محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  428248مصطفي للمقاوالت والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 وصف التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , ت25255212وفي تاريخ  428855مصطفي ممدوح اسماعيل كاسب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428852هاني محمد بسيوني الشوربجي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة ,  تم25255224وفي تاريخ  428833عبير عنتر المتولي محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  428822محمد سمير رشاد عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

نوع الشركة ,  تم تعديل25255250وفي تاريخ  428225وليد اسماعيل احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  428221احمد يحيي محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

, وصف تم تعديل نوع الشركة 25255212وفي تاريخ  428224عماد امين رشدى شاكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  428244هند ابراهيم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255214وفي تاريخ  381854شيماء شوقى عبد الوهاب عبد الحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  428814شنوده ايوب متوشلح نخنوخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  428822رانيه سليمان مصطفى ابومصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  428842محمد محمود اسماعيل بالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  428258بسنت مجدى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  428222كيرلس عادل زكريا حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  418320صالح عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود شاذلى  -  20

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  428223مينا مفيد سعد نظير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255214وفي تاريخ  428228جر فرد ،  سبق قيده برقم   شريف جوزيف حنا جرجس ، تا -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255214وفي تاريخ  428284عمرو حسين عطا الله مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255214وفي تاريخ  428280، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبد الرحمن ابراهيم مرشد عبد الكريم  -  24

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  4444444وليد محمود محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  412444بق قيده برقم   احمد حسين احمد حسين ، تاجر فرد ،  س -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  428223ابانوب مكرم بخيت جاد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255215وفي تاريخ  428244سبق قيده برقم     ياسر محمد رفعت احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ، -  28

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  428202زهران للطباعة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  225428رزق ابراهيم سيد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  384484هاني عبد الحميد راتب عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  845428مراد عزت قرنى عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255224وفي تاريخ  428804عبد الحكيم عاطف عبد الحكيم على هيكل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  288244هدير عرفه ابراهيم صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  428212عبد الحكم ياسين ابراهيم قناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  4444444ممدوح رشاد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255258وفي تاريخ  428248نشات محمد علي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21325255وفي تاريخ  428228احمد ناجى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255218وفي تاريخ  428811علي عبد المجيد زكي عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 وصف التأشير: خاص

عديل نوع الشركة , وصف تم ت25255224وفي تاريخ  428822عدلى عياد صديق فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  428834شعبان خير احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير: خاص

شركة , وصف تم تعديل نوع ال25255235وفي تاريخ  428822احمد عبدالنبى السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  428232عبير عبد الله سيد احمد العتر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255215وفي تاريخ  428242مصطفى رجب عبدالحليم عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  428222ابراهيم سليمان عبدالعظيم محمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

شير: خاصالشركة , وصف التأ  

تم تعديل نوع الشركة 25255214وفي تاريخ  428285كريم احمد عبد العاطى عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428854عبد اللطيف علي جمعه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428854احمد اشرف احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  428818احمد مصطفى عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

ير: خاصوصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  4444444وليد محمود محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  428802اسالم صالح الدين شعبان سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255224وفي تاريخ  428821سيد ابراهيم محمود محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  428213وليد عبدالله محمد محمود عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

لتأشير: خاصالشركة , وصف ا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  428202محمد يوسف سعد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428222احمد صالح الدين احمد هميمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255214وفي تاريخ  428282محمد سيد جابر مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255218وفي تاريخ  322242احمد رأفت ايوب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  428841المسيح ميالد روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ميالد عبد -  58

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  428848تسنيم محمود فهيم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  428228فايز عزيز عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هاني -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  428234حسن سيد حسن سيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  428230ليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عزه محمد عبد الحميد خ -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255258وفي تاريخ  428238محمد حسن على محمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  422334تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد فوزى مصطفى الطوخى ، -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428800نادر احمد عطيه عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  428813جر فرد ،  سبق قيده برقم   ناديه يوسف اسماعيل الغزالي ، تا -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  428824ايمان عبد الله علي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  428842قيده برقم    حسن حسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  428822محمد حسني محمد طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  428212م   سيد محمد عبد الله عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  70

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  428218محمد عمر الدسوقى محمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  428205عمرو رضوان امرو بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  384854محمود حسانين عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255214وفي تاريخ  428281احمد حمودة محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شهاب -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  428232رامى ربيع عبدالهادى توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  75

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255258وفي تاريخ  428241ان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رانا احمد شعب -  76

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 25255258وفي تاريخ  428242كامل محمد شلبى عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  77

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  428242، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    كريم مصطفى خليفه دياب -  78

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  428221احمد حامد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428224،  سبق قيده برقم    احمد راشد عبدالعال فرغلى ، تاجر فرد -  80

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255223وفي تاريخ  428814محمد اسماعيل عبد الحميد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255222وفي تاريخ  428842جر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد مصطفى عبدالعال عبدالعزيز ، تا -  82

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255235وفي تاريخ  428820محمد عبد المجيد مروان عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  428215حمود عمار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سيف الدين احمد عبد اللطيف م -  84

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  428210صالحين عبد العزيز احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  428204زق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   انطونيو جورج فهمي ر -  86

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  428220عصام حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255214وفي تاريخ  428283فرد ،  سبق قيده برقم    عمر شريف ربيع عبد الصمد ، تاجر -  88

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  428851وائل السيد محمد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  428852برقم   رجب فتحي حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  90

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  4444444وليد محمود محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231ي تاريخ وف 323400شريف محمد ذكى دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255258وفي تاريخ  428245الضبع ابراهيم فرح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  93

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 25255211خ وفي تاري 384854محمود حسانين عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255258وفي تاريخ  428222كريم ايهاب سالم على حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  428844صيدليه د / احمد عزت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255231وفي تاريخ  428843ابراهيم حسن على حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  97

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة ,  تم25255252وفي تاريخ  428234احمد حمدى عبدالجليل السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  428244عادل جمال احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  99

 التأشير: خاص

ل نوع تم تعدي25255213وفي تاريخ  428240مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  100

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  428810ربيع محمد عبد الغني الصاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  428825نورهان عمرو فؤاد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  428214كمال حسني عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  103

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  428224حمد احمد محمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   م -  104

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255258وفي تاريخ  428204فايزه ابو الوفا سعد عطالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  428241ممدوح صالح محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد -  106

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428223حماده صبحي مصطفي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255214وفي تاريخ  428284د محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد عاطف السي -  108

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255218وفي تاريخ  424182مصطفى محمد فتحى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  428805لمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو عادل محمود عبد ا -  110

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  428211مريم مجدي عريان رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255250وفي تاريخ  428231اجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايهاب جرجس حلمى زكى جرجس ، ت -  112

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255258وفي تاريخ  428243نشوي سمير عبد القادر احمد الغريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  428245جر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى احمد محمد زكى ، تا -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255218وفي تاريخ  428858علياء على مصطفى حسين منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255218وفي تاريخ  428815ر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد جمعه ايوب عبد المعطي ، تاج -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  428821ايمان فكري احمد محمد الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  428823،  سبق قيده برقم    صالح محمد عبد الكريم ، تاجر فرد -  118

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255222وفي تاريخ  428801عبد الوهاب انور عبد الحي هيبه سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  119

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255235وفي تاريخ  428845، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   وائل مصطفى محمد محمد مصطفى  -  120

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  428222اسامه سمير زكى هابيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  121

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  428240،  سبق قيده برقم    محمود رمضان شحاته محمد ، تاجر فرد -  122

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  428203احمد حسين جوده مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  428224،  سبق قيده برقم   عيسي مالك عبد الشهيد يوسف ، تاجر فرد  -  124

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  428825احمد جابر عوض عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255220وفي تاريخ  428838سبق قيده برقم    محمود محمد مصلحى الحنفى خاطر ، تاجر فرد ،  -  126

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  428802داليا منصور جرجس ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  127

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  428824ه برقم   وجدي وحيد نصيف تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  128

 وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: المؤسسه الشرقية لالستيراد و التصدير  381844تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255254،  فى تاريخ :   -  1

   و التوكيالت التجارية

الى: الصخره للشحن 422421تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255250،  فى تاريخ :   -  2    

الى: مؤسسه النور 344335تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255250: ،  فى تاريخ   -  3    

الى: جلوبال لالعمال الهندسيه 422148تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255252،  فى تاريخ :   -  4 global 

engineering works   

الى: فورى لخدمه توصيل الطلبات 428220اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل 25255252،  فى تاريخ :   -  5    

الى: مؤسسه زوي لتعليم الموسيقي والرسم 422228تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255258،  فى تاريخ :   -  6  

ZOE   

الى: مدنى الستشارات مواصفات جودة 450241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255215،  فى تاريخ :   -  7    

الى: جيوماتكس مصر 428422تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255215،  فى تاريخ :   -  8   geomatics  

Egypt   

الى: البطل للكمبيوتر 381225تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255211،  فى تاريخ :   -  9    

2الى: كافتيريا الخليج  348002تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255211،  فى تاريخ :   -  10    

الى: الصفا للتصدير 384840تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255211،  فى تاريخ :   -  11    

الى: بشير الياس جورج سعيد 232244كة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشر25255213،  فى تاريخ :   -  12    

الى: هوليود لالنتاج والتوزيع التليفزيونى 321031تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  13    

كوين جينرال سابليزالى: ت 428422تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  14  takween 

general supplies   

الى: ارابيك ستاندر للخدمات التعليميه 428224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  15    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الى: بالك تايجر 420242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  16    

الى: مؤسسه مكه للتصدير 353228تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  17    

2الى: الملكه  452424تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  18    

الى: كينجز لالستيراد والتصدير والتعبئه  428434ة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشرك25255212،  فى تاريخ :   -  19

   والتغليف

الى: بوليفار 343423تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  20    

بى  بروالى: ام  اى   450304تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255214،  فى تاريخ :   -  21    

الى: مؤسسه الفرج للدعايه واالعالن 453012تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255214،  فى تاريخ :   -  22    

الى: صالون ايه اس 388248تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255214،  فى تاريخ :   -  23  a s   

الى: أكسيا للمقاوالت العموميه والتوريدات 458322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255214،  فى تاريخ :   -  24    

الى: االلمانية لالدوات الصحية 452434تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255214،  فى تاريخ :   -  25    

الى 413842تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 52122525،  فى تاريخ :   -  26 : vbn في بي ان   

الى: العالميه للشحن والتخليص الجمركي 388232تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  27    

الى: اكاسيا للمقاوالت العموميه والتوريدات 458322برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة 25255212،  فى تاريخ :   -  28    

الى: افاقي للبرمجيات 425252تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  29    

محمولالى: اتش دى لتجاره ال 412822تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  30  HD   

الى: ماستر 382823تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  31    

الى: المؤسسه المحمديه للمقاوالت العامه  328421تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255218،  فى تاريخ :   -  32

   والتوريدات العموميه

الى: ام كيه للمقاوالت العامه و التوريدات 455238تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255223ريخ : ،  فى تا  -  33    

الى: ايطالو كاريكا 451251تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255223،  فى تاريخ :   -  34    

الى: رويال كاربت 450231الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم 25255223،  فى تاريخ :   -  35    

الى: مؤسسه افندينا 424485تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255223،  فى تاريخ :   -  36    

الى: تى اى تى  لالستيراد والتصدير 222344تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  37    

الى: سامبا دوريا 454454تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255224،  فى تاريخ :   -  38    

الى: نكست تك 422224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  39    

الى: المصرية للمقاوالت العموميه و  382512دة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقي25255222،  فى تاريخ :   -  40

   التوريدات

الى: موود لتجارة و تسويق االثاث 424213تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  41    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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كليوباترا كوينالى:  451124تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255235،  فى تاريخ :   -  42    

الى: فانتزيا 458420تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255235،  فى تاريخ :   -  43    

الى: سندريال لنقل العمال 428212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255231،  فى تاريخ :   -  44    

الى: مؤسسة الياسمين للتجارة والمقاوالت  304521تعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير ب25255231،  فى تاريخ :   -  45

   الكهروميكانيكيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

222442برقم       25255213وليد محمد صفى الدين متزن شوقي   ، تاريخ :  -  1  

222442برقم       25255213ين متزن شوقي   ، تاريخ : وليد محمد صفى الد -  2  

222442برقم       25255213وليد محمد صفى الدين متزن شوقي   ، تاريخ :  -  3  

222442برقم       25255213وليد محمد صفى الدين متزن شوقي   ، تاريخ :  -  4  

232244برقم       25255213بشير الياس جورج سعيد   ، تاريخ :  -  5  

232244برقم       25255213بشير الياس جورج سعيد   ، تاريخ :  -  6  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

م محو/شطب السجل  ت   25255250، وفى تاريخ    225522علي فهيم فهمي وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

 تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    382450احمد شفيق احمد على وشركاة  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 2

شارع محمد توفيق دياب وبذلك يمحى القيد من سجل  2ى بالعقار رقم بالدور االرض 2السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان شقة رقم 

 تجارى القاهره

تم محو/شطب السجل  الغاء الفرع    25255250، وفى تاريخ    382450بيتا للسياحة  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 3

يق دياب وبذلك يمحى القيد من سجل تجارى القاهرهشارع محمد توف 2بالدور االرضى بالعقار رقم  2الكائن بالعنوان شقة رقم   

، وفى تاريخ    322428شركه الحلواتي لالستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 4

التجارى  لسجلتم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من ا   25255252

 القاهره

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    451502امير لوقا امير موسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 5

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    208224بق قيدها برقم : مصطفى حسين دياب وشركاه  ، توصية بسيطة  س   - 6

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقة و بذلك يمحى القيد من السجل التجارى

، وفى    202412شركة هندسة االتصاالت والمعلومات )تاى( شركة مساهمة مصرية  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 7

, ثانيا / وضع الشركة تحت   2525/2/35تم محو/شطب السجل  اوال /ايقاف نشاط الشركة اعتبارا من    25255215خ تاري

2525/2/15التصفية لمدة ستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى   

تم    25255211وفى تاريخ  ،   245451المؤسسة المعماريه البير جوزيف وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 8

همحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى القاهر  

تم    25255211، وفى تاريخ    282531شركه االتحاد العربي للمقاوالت ش .م.م  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 9

وائم مصفى حسابات الشركة , واعتماد الق -الء مسولية السيد المحاسب / على محمد على يحى  مصطفى محو/شطب السجل  اخ

والتجديد للسيد المصفى / على محمد على يحى  2525/8/35مد مدة التصفية حتى 2518/12/31حتى2518/1/1المالية عن الفترة

20251511258242بطاقة كومى   

تم    25255211، وفى تاريخ    282531شركه االتحاد العربي للمقاوالت ش .م.م  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 10

 2525/1/1محو/شطب السجل  قبول اعتذار المصفى الحالى بناء على طلبة ومنحة مهلة لمدة شهر العداد المركز المالى عن الفترة 

وتأجيل اخالء طرفة او ابراء ذمتة 2525/2/8ة العمومية العادية القادمة بتاريخ للعرض على الجمعي 2525/2/3الى   

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    323234وليد عادل محمد علي وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 11

كه من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشر  

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    325511سامح السيد سليم وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 12

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    382428سبق قيدها برقم :  ابناء الشريف للمقاوالت  ، شركة تضامن    - 13

تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه و بذلك يمحى القيد من السجل التجارى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل    25255212، وفى تاريخ    314254سكينه محمود و شريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 14

م فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارىت   

تم    25255213، وفى تاريخ    332121محمد عبدالعليم مصطفى توفيق وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 15

القاهره د الشركه من السجل التجاريمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قي  

تم    25255213، وفى تاريخ    332121محمد عبدالعليم مصطفى توفيق وشركاة  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 16

القاهره محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجاري  

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    25255212، وفى تاريخ    241132حنا وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 17

 الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255214 ، وفى تاريخ   333225يحيي محمد السيد احمد وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 18

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    25255212، وفى تاريخ    383354شركه الشريف  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 19

يمحى قيد الشركه من السجل التجارى الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك  

تم    25255212، وفى تاريخ    341442شركه عمرو عزت سيد احمد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 20

همحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى القاهر  

تم    25255212، وفى تاريخ    422543د الرب عبد الجواد وشريكته  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : سمير جا   - 21

القاهره محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجاري  

   25255218، وفى تاريخ    242284سيطة  سبق قيدها برقم : محمد فؤاد سلطان وشركاه  ، توصية ب 5تورز  -شاسبو    - 22

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة الجيزة

تم محو/شطب    25255218، وفى تاريخ    242284يونس احمد على محمد وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 23

الجيزةالسجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة   

تم    25255218، وفى تاريخ    242284وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 24

 محو/شطب السجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة الجيزة

تم محو/شطب    82525521، وفى تاريخ    242284يونس احمد على محمد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 25

 السجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة الجيزة

   25255218، وفى تاريخ    242284محمد فؤاد سلطان وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  5تورز  -شاسبو    - 26

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة الجيزة

تم محو/شطب    25255218، وفى تاريخ    242284، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  يونس احمد على محمد وشريكه    - 27

 السجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة الجيزة

تم    25255218، وفى تاريخ    242284وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 28

لى محافظة الجيزةمحو/شطب السجل  امر محو لنقل القيد ا  

تم محو/شطب    25255218، وفى تاريخ    242284يونس احمد على محمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 29

 السجل  امر محو لنقل القيد الى محافظة الجيزة

تم محو/شطب السجل  تم    25255223، وفى تاريخ    412241سعيد كامل وشريكيه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 30

 فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    341252الحلميه لالستيراد والتصدير  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 31

حقوقة و بذلك يمحى القيد من السجل التجارى السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه  

تم    25255223، وفى تاريخ    422402وائل عبد الحليم دسوقى سعد وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 32

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم    25255223، وفى تاريخ    221410حماده محمد سيد محمد حجازي وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 33

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم    25255223، وفى تاريخ    221410سبق قيدها برقم : حماده محمد سيد محمد حجازي وشركاه  ، توصية بسيطة     - 34

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

ب تم محو/شط   25255223، وفى تاريخ    458022شركة محمد مصطفى وشريكة  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 35

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

،    220320الشركه الوطنيه للتجاره والتوكيالت )اوزات ( عمر العزوري وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 36

جل كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من الستم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم    25255223وفى تاريخ 

 التجارى

تم    25255223، وفى تاريخ    220320ابراهيم السيد محمد عطيه وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 37

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    352421ليد عزت علي وشريكته  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : و   - 38

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقة و بذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    352421ايهاب عزت علي وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 39

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقة و بذلك يمحى القيد من السجل التجارى

   25255220، وفى تاريخ    382022ها برقم : زياد على سيف االسالم احمد الختام وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيد   - 40

اهرهتم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى الق  

/شطب تم محو   25255220، وفى تاريخ    283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 41

ش خان ابوطاقية الجمالية 2السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان/  

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 42

ش خان ابوطاقية الجمالية 2السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان/  

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    283822يم عبد النور و اوالده  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : سليم ابراه   - 43

ش المقاصيص الجمالية 14السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم محو/شطب    02525522، وفى تاريخ    283822سليم ابراهيم عبد النور و اوالده  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 44

ش المقاصيص الجمالية 14السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    321532شركه مجدي حنفي وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 45

ل التجارى القاهرهالسجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السج  

تم محو/شطب السجل  تم    25255222، وفى تاريخ    458022أيمن محمد وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 46

 فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  تم    25255222، وفى تاريخ    458022دها برقم : ايمن محمد وشركاة  ، توصية بسيطة  سبق قي   - 47

 فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    458022الشعيبى عبدالحليم وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 48

سجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارىال  

تم محو/شطب السجل  تم    25255222، وفى تاريخ    458022أيمن محمد وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 49

الشركه من السجل التجارى فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد  

تم محو/شطب السجل  تم    25255222، وفى تاريخ    458022ايمن محمد وشركاة  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 50

 فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    458022تضامن  سبق قيدها برقم : الشعيبى عبدالحليم وشركاه  ، شركة    - 51

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

حو/شطب السجل تم م   25255222، وفى تاريخ    108112سمير ايو داود وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 52

تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى القاهره   

تم محو/شطب السجل    25255222، وفى تاريخ    108112سمير ايو داود وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 53

قه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى القاهرهتم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقو   

والئحته التنفيذيه  ، شركة مساهمة  سبق  82لسنة 80شركة ميمو للتخطيط الصناعى ش م م مع مراعاة احكام القانون رقم    - 54

وقةتم محو/شطب السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حق   25255222، وفى تاريخ    185222قيدها برقم :   

تم    25255222، وفى تاريخ    185222شركة ميمو للتخطيط الصناعى  ش م م  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 55

 محو/شطب السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة

تم    25255222 ، وفى تاريخ   185222شركه ميمو للتخطيط الصناعي ذ م م  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 56

 محو/شطب السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة

تم محو/شطب السجل     25255222، وفى تاريخ    185222شركه ميمو ش ذ م م  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 57

 حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة

والئحته التنفيذيه  ، ذات مسئولية محدودة   82لسنة 80اعاة احكام القانون رقم شركة ميمو للتخطيط الصناعى ش م م مع مر   - 58

تم محو/شطب السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة   25255222، وفى تاريخ    185222سبق قيدها برقم :   

  25255222، وفى تاريخ    185222: شركة ميمو للتخطيط الصناعى  ش م م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم    - 59

تم محو/شطب السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة   

تم    25255222، وفى تاريخ    185222شركه ميمو للتخطيط الصناعي ذ م م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 60

 محو/شطب السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    185222شركه ميمو ش ذ م م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 61

 السجل  حل الشركة وتصفيتها واستلم كافة حقوقة

تم    25255222، وفى تاريخ    324521محسن احمد حافظ عبد المجيد و شركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 62

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم    25255222، وفى تاريخ    454443اشرف جمعة رسمى عيد و شريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 63

لد وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارىش عرابى وسط الب 24محو/شطب السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان   

ية بسيطة  االسراء المحمدى وااليمان للتجارة والمقاوالت ولتوريد وتركيب وصيانة المصاعد والساللم الكهربائية  ، توص   - 64

 2152عمارة  4ة تم محو/شطب السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان شق   25255222، وفى تاريخ    412258سبق قيدها برقم : 

 مدينة الضباط / زهراء مدينة نصر
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    25255222، وفى تاريخ    412258سيدة محمود الديب وشركائها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 65

مدينة الضباط / زهراء مدينة نصر 2152عمارة  4السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان شقة   

تم    25255222، وفى تاريخ    323202لستار مرسي السيد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : منتصر عبد ا   - 66

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم    25255222، وفى تاريخ    232320منتصر عبد الستار مرسي وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 67

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم    25255222، وفى تاريخ    323202منتصر عبد الستار مرسي السيد وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 68

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم    25255222، وفى تاريخ    323202دها برقم : منتصر عبد الستار مرسي وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قي   - 69

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

تم    25255222، وفى تاريخ    245520احمد ناصر مصطفي كمال وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 70

وبذلك  1821لسنة108ديل الشكل القانونى للشركة لتصبح شركة ذات مسؤلية محدودة خاضعة الحكام القانون محو/شطب السجل  تع

 يمحى قيد الشركة من السجل التجارى

   25255222، وفى تاريخ    242222عبدالرحمن وعبدالرازق لقطع غيار السيارات  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 71

اهرهتم حل الشركه وفسخها واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى القتم محو/شطب السجل    

، وفى تاريخ    204251مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد محمد ضاحي وشركاها  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 72

محل بالدور االرضى  -روكسى  -شارع رمسيس  02عقار قم تم محو/شطب السجل  الغاء الفرع الكائن بالعنوان / ال   25255224

مصر الجديدة -  

تم    25255224، وفى تاريخ    341040محمود درويش محمد حسن وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 73

جل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من الس  

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    341040درويش  محمد حسن وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 74

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم    25255224، وفى تاريخ    341040ن  سبق قيدها برقم : محمود درويش محمد حسن وشركاه  ، شركة تضام   - 75

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

شطب تم محو/   25255224، وفى تاريخ    341040درويش  محمد حسن وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 76

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    321421امنه يوسف رمزى وشركاها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 77

بذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم و  

تم محو/شطب    25255224، وفى تاريخ    321421يوسف رمزي احمد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 78

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء كافه حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  تم    25255235، وفى تاريخ    280452، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :   محمد ومجدي عمر   - 79

 فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

تم تعديل  25255254وفي تاريخ   ، 223422وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، عبدالمسيح يوسف غبريال 5م  -  1

جنيه  25555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255254وفي تاريخ   ، 223422ميشيل عبد المسيح يوسف غبريال وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  25555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255250وفي تاريخ   ، 458123محمد رياض عبد السميع عبد الله وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  1555550555لها ،رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

وفي تاريخ    324022المتحده لتنميه المشروعات الزراعيه ) ماجده غريب و شركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  05555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255252،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 324022كة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،ماجدة غريب وشركاها شر -  5

جنيه  05555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 324022ماجدة غريب وشركاها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  05555550555أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،الت   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 324022ماجدة غريب وشريكها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  05555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    324022وعات الزراعيه ) ماجده غريب و شركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،المتحده لتنميه المشر -  8

جنيه  05555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255252،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252، وفي تاريخ   324022ماجدة غريب وشركاها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  05555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252وفي تاريخ   ، 324022ماجدة غريب وشركاها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  55550555055وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252وفي تاريخ   ، 324022ماجدة غريب وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  11

جنيه  05555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252ريخ   ،وفي تا 328822خالد فوزي وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252وفي تاريخ   ، 328822فوزى حسين سيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  055550555، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 328822خالد فوزي وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  14

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255258وفي تاريخ   ، 343333منال كمال فريد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  15

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  55215252وفي تاريخ   ، 232423حماد عمر مهدي وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  16

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ   ، 232423وحيد عمر مهدى و شركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  17

جنيه  50555255555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255215وفي تاريخ   ، 232423احمد محمود مصطفى وشركاة شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  18

جنيه  25555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255215وفي تاريخ   ، 242323على احمد محمود مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  19

جنيه  25555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ   ، 232423حماد عمر مهدي وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  20

جنيه  25555550555صبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي   

تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ   ، 232423وحيد عمر مهدى و شركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  21

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255215وفي تاريخ   ، 232423بق قيدها برقم ،احمد محمود مصطفى وشركاة توصية بسيطة  ، س -  22

جنيه  25555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255215وفي تاريخ   ، 232423على احمد محمود مصطفى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  23

جنيه  25555550555ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأش   

تم تعديل رأس  25255215وفي تاريخ   ، 251083نجوى سيد احمد كساب وشركاها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  24

جنيه  0555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ   ، 251083ة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،شركه كساب شرك -  25

جنيه  0555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،     

تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ   ، 251083سيد احمد كساب وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  26

جنيه  0555550555تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف ال   

تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ   ، 251083شركة سيد احمد كساب شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  27

جنيه  0555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255215وفي تاريخ   ، 228210سن الشيمي وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،شركه تي اتش مصطفي ح -  28

جنيه  35555550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

ل رأس المال , تم تعدي 25255215وفي تاريخ   ، 228210طارق زغلول وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  29

جنيه  35555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255215وفي تاريخ   ، 228210حنان سمير وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  30

جنيه  35555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255215وفي تاريخ   ، 228210الماسه للتجاره والمقاوالت توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  31

جنيه  35555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255211وفي تاريخ   ، 458330عبدالسالم محمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  32

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255211وفي تاريخ   ، 334225خالد محمد توكل وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  33

جنيه  555505550وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف  25255212وفي تاريخ   ، 453342نبيل الجندى و شركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  34

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    331425بق قيدها برقم ،شركه العشري للتكييف والمقاوالت برازرز انجنيرز شركة تضامن  ، س -  35

جنيه  05555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255212،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255212وفي تاريخ   ، 420420اميرة ناجى وشريكها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  36

جنيه  35555550555ل رأس المال ليصبح رأس مالها ،التأشير:   تعدي   

تم تعديل رأس المال  25255212وفي تاريخ   ، 354021مهندس / فريد شوقى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  37

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 354021كة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،/ فريد شوقي وشركاه شر 5م -  38

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ   ، 454308خليل عبدالسالم يوسف خليل وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  39

جنيه  0555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، رأس   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ   ، 348418عمر احمد عبدالرحيم اسماعيل وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  40

نيهج  155550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 348418احمد عبد الرحيم اسماعيل وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  41

جنيه  155550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 242534محمد السعيد شحاته وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  42

جنيه  255555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255212وفي تاريخ   ، 242534كريمه عبد ربه احمد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  43

جنيه  255555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255212في تاريخ   ،و 242534محمد السعيد شحاتة محمد وشركاة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  44

جنيه  255555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255214وفي تاريخ   ، 212213فكري فتحي ابراهيم وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  45

جنيه  25550555ح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب   

تم  25255214وفي تاريخ   ، 212213مخبز االخالص ) فتحى فكرى فتحى وشركاة ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  46

جنيه  25550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255214وفي تاريخ   ، 212213سيطة  ، سبق قيدها برقم ،فكري فتحي ابراهيم وشركاه توصية ب -  47

جنيه  25550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255214وفي تاريخ   ، 212213مخبز االخالص ) فتحى فكرى فتحى وشركاة ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  48

جنيه  25550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس    

تم تعديل رأس  25255214وفي تاريخ   ، 428442ايمن محمود احمد فراج وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  49

جنيه  1555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 424444محمد عبدالغنى عبدالهادى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  50

جنيه  1555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس المال  25255212يخ   ،وفي تار 328144بطرس انطوان اشعيا و شركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  51

جنيه  25555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 328144نبيل انطوان اشعيا وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  52

جنيه  25555550555الها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255212وفي تاريخ   ، 328144سمير اشعيا وشركاة شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  53

جنيه  25555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255212وفي تاريخ   ، 328144م ،بطرس انطوان اشعيا و شركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برق -  54

جنيه  25555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 328144نبيل انطوان اشعيا وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  55

جنيه  25555550555المال ليصبح رأس مالها ، وصف التأشير:   تعديل رأس   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255212وفي تاريخ   ، 328144سمير اشعيا وشركاة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  56

جنيه  25555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي  451243وشركائه( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -محمد سليمان  شركه اسماك الشريف ) محمود احمد احمد -  57

جنيه  255550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255212تاريخ   ،   

تم تعديل  25255212خ   ،وفي تاري 451243محمود احمد احمد محمد سليمان و شريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  58

جنيه  255550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 428333جمال بكر قطب و شركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  59

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    428333تعديل اسم الشركه ليصبح / جمال بكر قطب وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  60

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255212،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 428333، سبق قيدها برقم ،جمال بكر قطب و شركاه شركة تضامن   -  61

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    428333تعديل اسم الشركه ليصبح / جمال بكر قطب وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  62

جنيه  1555550555س المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأ 25255212،   

تم تعديل رأس  25255218وفي تاريخ   ، 414225هانى سمير عبد المنعم وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  63

جنيه  4555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255218وفي تاريخ   ، 425204حسن محمد نور الدين وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  64

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255218اريخ   ،وفي ت 425204حسن محمد نور الدين وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  65

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255218وفي تاريخ   ، 225422جورج حلمي سليمان وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  66

جنيه  355550555مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس    

تم تعديل  25255218وفي تاريخ   ، 455224دينا ايمن محمد محمد خشيلة وشركاءها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  67

جنيه  25555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال ,  25255218وفي تاريخ   ، 455224سبق قيدها برقم ، وائل محمد توفيق وشركاة توصية بسيطة  ، -  68

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255218وفي تاريخ   ، 455224ايمن محمد محمد توفيق خشيلو وشركاة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  69

جنيه  25555550555صف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , و   

تم تعديل  25255218وفي تاريخ   ، 455224دينا ايمن محمد محمد خشيلة وشركائها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  70

جنيه  25555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255218وفي تاريخ   ، 422220سيدة حسين محمد و شريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  71

جنيه  3555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255218وفي تاريخ   ، 422220خالد عبدالسالم محمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  72

جنيه  3555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255223وفي تاريخ   ، 223508،شركه سيارات الفجر }مصطفي عباس واوالده { توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم  -  73

جنيه  215550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255223وفي تاريخ   ، 223508مصطفي عباس واوالده توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،-معرض سيارات الفجر  -  74

جنيه  215550555تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس المال , وصف التأشير:      

وفي تاريخ    223508شركة الفجر لتجارة السيارات مصطفى عباس وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  75

جنيه  215550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255223،   

تم تعديل رأس المال ,  25255223وفي تاريخ   ، 428023خطابى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، حسن -  76

جنيه  35555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

يل رأس المال , تم تعد 25255223وفي تاريخ   ، 423042مايسه حسن عزازى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  77

جنيه  35555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255224وفي تاريخ   ، 322323شركه الشاهد للتنميه العقاريه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  78

جنيه  52555555055وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255224وفي تاريخ   ، 322323الشاهد للتسويق العقارى توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  79

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255224وفي تاريخ   ، 322323برقم ، شركه الشاهد للتنميه العقاريه والمقاوالت توصية بسيطة  ، سبق قيدها -  80

جنيه  25555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255220وفي تاريخ   ، 228142اشرف حسن حسين وشريكه منيرال سرفيس شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  81

جنيه  1555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   تعديل رأس المال , وصف التأشير:   

تم تعديل رأس المال ,  25255220وفي تاريخ   ، 428222محمد محمود وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  82

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255220وفي تاريخ   ، 332142ركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،انيسه مصطفي كامل وشريكها ش -  83

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255220وفي تاريخ   ، 322203شركه احمد على محمد مجاهد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  84

جنيه  25555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، رأس   
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 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال ,  25255220وفي تاريخ   ، 222821احمد صالح الدين وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  85

جنيه  10555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255222وفي تاريخ   ، 424055مجزر حلبى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  86

جنيه  35555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

ديل رأس المال , وصف تم تع 25255222وفي تاريخ   ، 424055مجزر حلبى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  87

جنيه  35555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255222وفي تاريخ   ، 411220محمد سعيد عبد العليم وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  88

جنيه  53555555055, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255222وفي تاريخ   ، 412232بيشوى يوحنا جرجس وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  89

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  25255222تاريخ   ، وفي 412232بيشوى يوحنا جرجس وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  90

جنيه  15555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255222وفي تاريخ   ، 454042ايمن محمد عاشور وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  91

جنيه  25555550555مالها ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس   

تم تعديل رأس المال ,  25255224وفي تاريخ   ، 412154رامى محمد ياسر وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  92

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255224وفي تاريخ   ، 412154م ،رامى محمد ياسر وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برق -  93

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255235وفي تاريخ   ، 382138مصطفى طلعت احمد رستم وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  94

جنيه  42555550555أس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل ر   

وفي  222011محمد عبدالله محمد عمر وطارق محمد عبدالله محمد عمر وشركاهم توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  95

جنيه  1255550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255231تاريخ   ،   

تم تعديل رأس المال  25255231وفي تاريخ   ، 222011طارق محمد عبدالله و شركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  96

جنيه  1255550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255231يخ   ،وفي تار 453453مصطفى على الدمرداش وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  97

جنيه  155555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255231وفي تاريخ   ، 422822عبد الرحمن محمد حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  98

جنيه  25555550555س مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم  25255254وفي تاريخ  222234شركه الحليم للتصدير فوزي حليم صليب وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  1

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان جمعيه التوفيق الزراعيه بالعمار بملكه

تم  25255254وفي تاريخ  222234ضامن ،  سبق قيدها برقم    شركه الحليم للتصدير فوزي حليم صليب وشركاه ، شركة ت -  2

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان جمعيه التوفيق الزراعيه بالعمار بملكه

شركه وديان مصر مهندس محمد جوهر وثروت عبدالقادر ومصطفي عبدالعزيز ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  3

عماره  - تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / مدينه المعراج العلوى 25255254في تاريخ و 222240

الدور الرابع-برج الروضه - 2502  

قم    مهندس / محمد جوهر ، لمياء ثروت عبدالقادر، مصطفي عبدالعزيز ، شركة تضامن ،  سبق قيدها بر -) وديان مصر (  -  4

عماره  - تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / مدينه المعراج العلوى 25255254وفي تاريخ  222240

الدور الرابع-برج الروضه - 2502  

تم تعديل  25255250وفي تاريخ  458123محمد رياض عبد السميع عبد الله وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  5

بالمنطقه الصناعيه الحريفه )ب( بمدينه بدر  12وان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه / المصنع المقام علي القطعه رقم العن

 عباره عن مصنع دور واحد + ميزانين اداري

ن , وصف تم تعديل العنوا 25255250وفي تاريخ  205225اركاديا تورز ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  6

قة الهيئة ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم مولف 1الـتأشير:   ، 

2552لسنة302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    

تم تعديل  25255250وفي تاريخ  205225ونال ترافيل ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم    سبيسى وورلد انترناشي -  7

 ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30س الوزراء رقمفيلزم مولفقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئي

2552لسنة302    

تم  25255250وفي تاريخ  205225م ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم    5م5سبيسى وورلد انترناشيونال ترافل ش -  8

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة  ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع 1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30سيناء فيلزم مولفقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم

2552لسنة302    

تم تعديل  25255250اريخ وفي ت 205225دياموند تورز للسياحه ش م م ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  9

 ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30فيلزم مولفقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم

2255لسنة302    

تم تعديل العنوان  25255250وفي تاريخ  205225شركه تور يموند للسياحه ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  10

زم مولفقة ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيل 1, وصف الـتأشير:   ، 

2552لسنة302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30اعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقمالهيئة مسبقا مع مر    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255250وفي تاريخ  205225اركاديا تورز ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  11

ئة مسبقا مع جمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم مولفقة الهيميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء ال 1،   

2552لسنة302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    

تم تعديل  25025255وفي تاريخ  205225سبيسى وورلد انترناشيونال ترافيل ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  12

 ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30فيلزم مولفقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم

2552لسنة302    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم  25255250وفي تاريخ  205225م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    5م5سبيسى وورلد انترناشيونال ترافل ش -  13

ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30ة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقمسيناء فيلزم مولفقة الهيئة مسبقا مع مراعا

2552لسنة302    

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  205225دياموند تورز للسياحه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  14

م مولفقة يع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جم 1وصف الـتأشير:   ، 

2552لسنة302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    

تم تعديل العنوان ,  55250252وفي تاريخ  205225شركه تور يموند للسياحه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  15

م مولفقة ميدان التحرير,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلز 1وصف الـتأشير:   ، 

2552لسنة302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2554لسنة30الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    

تم تعديل العنوان  25255250وفي تاريخ  382248محمد عزت عبد الرحيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  16

منطقة البنوك  -بالدور االرضى علوى بمول سفن ستارز  234 - 124, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدات رقم 

شاط / منفذ بيعالمحور المركزى بسمة تجارية تاون تيم بن  

تم تعديل العنوان  25255250وفي تاريخ  382248محمد عزت عبد الرحيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  17

ية / ريفر بسمة تجار -المساكن التعاونية القومية  -, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / ش طلبه عويضه من ش سوريا 

فذ بيعبنشاط / من -ناين   

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  382450احمد شفيق احمد على وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  18

شارع محمد توفيق دياب 2بالدور االرضى بالعقار رقم  2وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن شقة رقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255250وفي تاريخ  382450يدها برقم    بيتا للسياحة ، توصية بسيطة ،  سبق ق -  19

شارع محمد توفيق دياب 2بالدور االرضى بالعقار رقم  2، الغاء الفرع الكائن شقة رقم   

تم  52502525وفي تاريخ  422241ايمان احمد هانى ضياء الدين فاضل وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  20

مدخل د خلف فندق حور  1أبراج الصفوه بالزا الدور االول شقه  15تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 محب الطالبيه

تم  25255250وفي تاريخ  422241ايمان احمد هانى ضياء الدين فاضل وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  21

البرهاميه السالم واضافه  122-120ن , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه على العنوان عزبه كمال رمزى قطعه تعديل العنوا

 نشاط تعبئه وتغليف وتجاره الكرتون على هذا الفرع

تاريخ وفي  324022المتحده لتنميه المشروعات الزراعيه ) ماجده غريب و شركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  22

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقه رقم ) 25255252    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  324022ماجدة غريب وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  23

قه الصعيد ج( منط1( مدخل )12( بلوك )2الـتأشير:   ، شقه رقم )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  324022ماجدة غريب وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  24

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2الـتأشير:   ، شقه رقم )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252ريخ وفي تا 324022ماجدة غريب وشريكها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  25

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2الـتأشير:   ، شقه رقم )    

وفي تاريخ  324022المتحده لتنميه المشروعات الزراعيه ) ماجده غريب و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  26

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2شقه رقم ) تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 25255252    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  324022ماجدة غريب وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  27

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2الـتأشير:   ، شقه رقم )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  324022ماجدة غريب وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  28

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2الـتأشير:   ، شقه رقم )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  324022ماجدة غريب وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  29

( منطقه الصعيد ج1( مدخل )12( بلوك )2الـتأشير:   ، شقه رقم )    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  300242شركه رشا عشماوي وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  30

متفرع من ش الطيران -حضر شارع محمد فهمي الم 34وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  300242شركه رشا عشماوى وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  31

متفرع من ش الطيران -شارع محمد فهمي المحضر  34وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  300242صية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة رشا عشماوى وشريكها ، تو -  32

متفرع من ش الطيران -شارع محمد فهمي المحضر  34وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /    

ل العنوان , تم تعدي 25255252وفي تاريخ  300242رشا عشماوى وشريكتها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  33

متفرع من ش الطيران -شارع محمد فهمي المحضر  34وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  328822خالد فوزي وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  34

شارع الطاقة - 18قطعة  2بلوك  11ة المنطق 2الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  25255258وفي تاريخ  328822فوزى حسين سيد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  35

شارع الطاقة - 18قطعة  2بلوك  11المنطقة  2وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  328822وصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    خالد فوزي وشركاه ، ت -  36

شارع الطاقة - 18قطعة  2بلوك  11المنطقة  2الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم   

وفي تاريخ  252238حسن عبد القوى سالمه وعبد الحافظ السعيد وشركائهم ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  37

شارع محمود توفيق متفرع من شارع كابول  3 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح  25255258

1المنطقه موازى لمكرم عبيد شقه   

 55258252وفي تاريخ  382522حسن عبدالقوى سالمه وعبد الحافظ محمد السعيد ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  38

شارع محمود توفيق متفرع من شارع كابول المنطقه موازى  3 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

1لمكرم عبيد شقه   

وفي تاريخ  382522حسن عبد القوى سالمه وعبد الحافظ السعيد وشركائهم ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  39

شارع محمود توفيق متفرع من شارع كابول  3 -يل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح تم تعد 25255258

1المنطقه موازى لمكرم عبيد شقه   

 25255258وفي تاريخ  382522حسن عبدالقوى سالمه وعبد الحافظ محمد السعيد ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  40

شارع محمود توفيق متفرع من شارع كابول المنطقه موازى  3 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح تم تعديل العنوان , وصف 

1لمكرم عبيد شقه   

وفي تاريخ  228403شركه العربي للتجاره والصناعه ) العربي ش م م ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  41

الدور  2شارع خالدبن الوليد عمارة  81شطب فرع الشركة الكائن بالعنوان / تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255215

سيدى بشر قبلى 3االول شقة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عبده وشركاه  دمج الشركه المصريه لالجهزه الكهربائيه وااللكترونيه وشركة العربى للتجاره والتوكيالت محمود ابراهيم على -  42

تم  25255215وفي تاريخ  228403بى ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    فى شركه العربى للتجارة والصناعه ش.م.م)العر

 3الدور االول شقة  2شارع خالدبن الوليد عمارة  81تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شطب فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

 سيدى بشر قبلى

الجهزه المنزل فى لكترونيه والعربى للمحركات الكهربائيه والعربى لاندماج شركة العربى للتلفزيون واالجهزه الكهربائيه واال -  43

تم  25255215وفي تاريخ  228403شركة العربى للتجاره والصناعه ) العربى( ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    

 3الدور االول شقة  2لوليد عمارة شارع خالدبن ا 81تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شطب فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

 سيدى بشر قبلى

 25255215وفي تاريخ  228403شركه العربى للتجارة والصناعه) العربي( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  44

 3الدور االول شقة  2شارع خالدبن الوليد عمارة  81تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شطب فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

 سيدى بشر قبلى

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438يحيى على حسن محمود وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  45

ش احمد الزمر الحى العاشر 322عمارة  1, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رقم   

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438اه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    يحيى على حسن محمود وشرك -  46

بخدمات التجمع الخامس الحى االول بالطابق االرضى  23022والكائن بالقطعه  A/B5 , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان

 بمول سليفر ستار ش اخناتون بالتجمع الخامس

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438مود وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    يحيى على حسن مح -  47

باالدور االرضى ش شبرا العام 224, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان عمارة   

تم تعديل العنوان  52525521وفي تاريخ  328438يحيى على حسن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  48

ش احمد الزمر الحى العاشر 322عمارة  1, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رقم   

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438يحيى على حسن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  49

بخدمات التجمع الخامس الحى االول بالطابق االرضى  23022والكائن بالقطعه  A/B5 , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان

 بمول سليفر ستار ش اخناتون بالتجمع الخامس

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438يحيى على حسن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  50

باالدور االرضى ش شبرا العام 224ن عمارة , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوا  

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438يحيى على حسن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  51

ش احمد الزمر الحى العاشر 322عمارة  1, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رقم   

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438د وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    يحيى على حسن محمو -  52

بخدمات التجمع الخامس الحى االول بالطابق االرضى  23022والكائن بالقطعه  A/B5 , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان

 بمول سليفر ستار ش اخناتون بالتجمع الخامس

تم تعديل العنوان  25255215وفي تاريخ  328438سن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    يحيى على ح -  53

باالدور االرضى ش شبرا العام 224, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان عمارة   

تم تعديل العنوان ,  15252552وفي تاريخ  454824طارق عبدالخالق وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  54

0شقه  -12عمارات العبور الدور  30وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  458330عبدالسالم محمد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  55

الوتوسترادش بانوراما الجبل االخضر طريق ا 0وصف الـتأشير:   ، تعديل المقر الرئيسى الى /   
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تم  25255211وفي تاريخ  143120راتوماج للتجاره والهندسه ش ذ م م ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  56

  تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق فرع الشركة بالغردقة بالعنوان / امداد العباسى السقالة

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  382484خالد شعبان االمام عبد العظيم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  57

زهراء المعادى -شارع الشطر العاشر  11العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  382484بق قيدها برقم    خالد شعبان االمام عبدالعظيم وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  58

زهراء المعادى -شارع الشطر العاشر  11العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  454122عبد الرازق ابراهيم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  59

المنطقة الثامنه 13ش جمال الدين دويدار الدور الثالث شقة رقم  20لـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى /وصف ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  454122السيد ابراهيم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  60

المنطقة الثامنه 13ويدار الدور الثالث شقة رقم ش جمال الدين د 20الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى /  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  454122عبد الرازق ابراهيم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  61

المنطقة الثامنه 13ش جمال الدين دويدار الدور الثالث شقة رقم  20وصف الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  454122السيد ابراهيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  62

المنطقة الثامنه 13ش جمال الدين دويدار الدور الثالث شقة رقم  20الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى /  

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  328402،  سبق قيدها برقم    احمد محمد احمد السمرى وشركاه ، توصية بسيطة  -  63

السويسرى ب الدور الثانى الحى العاشر 24 -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تغيير مقر الشركه ليصبح    

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  382114مصطفى حامد رشاد حامد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  64

تقسيم هيئة االوقاف -شارع بورسعيد  -شارع محمد اسماعيل العاصى  22وان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / العن  

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  382114مدحت رمزى وشريكه محمد امين ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  65

تقسيم هيئة االوقاف -شارع بورسعيد  -شارع محمد اسماعيل العاصى  22ن / العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  382114مدحت رمزى وشركاة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  66

سيم هيئة االوقافتق -شارع بورسعيد  -شارع محمد اسماعيل العاصى  22الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /   

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  382114مصطفى حامد رشاد حامد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  67

تقسيم هيئة االوقاف -شارع بورسعيد  -شارع محمد اسماعيل العاصى  22العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /   

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  382114محمد امين ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     مدحت رمزى وشريكه -  68

تقسيم هيئة االوقاف -شارع بورسعيد  -شارع محمد اسماعيل العاصى  22العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  143821مدحت رمزى وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  69

تقسيم هيئة االوقاف -شارع بورسعيد  -شارع محمد اسماعيل العاصى  22الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  70

 -ووك -بالمبنى االداري والتجارى ريفر 8الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان /  الوحده التجارية المحل رقم  وصف

محور محمد نجيب ليصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه -منطقة المستثمرين الشمالية  21القطعة رقم   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232،  سبق قيدها برقم    بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن  -  71

 -ووك -بالمبنى االداري والتجارى ريفر 8وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان /  الوحده التجارية المحل رقم 

طعم سندوتشات ووجبات جاهزهمحور محمد نجيب ليصبح نشاطه / م -منطقة المستثمرين الشمالية  21القطعة رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  72

زهراء  -الشطر الثالث عشر  22( شارع الخمسين بلوك 1وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان / عقار رقم )

يصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزةالمعادى ل  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  73

هراء ز -الشطر الثالث عشر  22( شارع الخمسين بلوك 1وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان / عقار رقم )

 المعادى ليصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزة

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  74

تشات ووجبات جاهزةشارع التحرير ليصبح نشاطه / مطعم سندو 118وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان /   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  75

شارع التحرير ليصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزة 118وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان /   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    بيشوى يوحنا  -  76

شارع الملك  12بالدور االرضى عمارات الشركة الوطنية  4وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 

زةالهرم  ليصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاه -فيصل   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  77

شارع الملك  12بالدور االرضى عمارات الشركة الوطنية  4وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 

م سندوتشات ووجبات جاهزةالهرم  ليصبح نشاطه / مطع -فيصل   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  78

من تقسيم  2322الكائنة بتالل المقطم القطعة رقم  1بلوك  11وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان / الفيال رقم 

مدينة التجاريين  ليصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزة 8شارع  -نطقة ج الم  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  79

من تقسيم  2322الكائنة بتالل المقطم القطعة رقم  1بلوك  11وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكائن بالعنوان / الفيال رقم 

مدينة التجاريين  ليصبح نشاطه / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزة 8شارع  -المنطقة ج   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  80

ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد ليصبح نشاطه / مطعم  25نشاط الفرع الكائن بالعنوان /  وصف الـتأشير:   ، تعديل

 سندوتشات ووجبات جاهزه

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  412232بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  81

ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد ليصبح نشاطه / مطعم  25ئن بالعنوان / وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الفرع الكا

 سندوتشات ووجبات جاهزه

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  300283عادل عدلي والفي حليم وشركائهم ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  82

ور الثامنالد 22ش احمد فهيم بيومى شقه 10العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  300283عادل عدلي والفي حليم وشركائهم ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  83

بمجمع الصناعات الصغيره منطقه المطورين 1العنوان , وصف الـتأشير:   ،  اضافه فرع الكائن بالعنوان  المنطقه الصناعيه وحده    

وفي تاريخ  341023ي وشريكه للتركيبات الميكانيكيه والكهربائيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركه ميالد هنر -  84

الدور  -شارع الظاهر  23تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركه ليصبح /  25255213

قسم الظاهر -( 2الثاني شقه )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  341023يه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    ميالد هنرى وشريك -  85

قسم الظاهر -( 2الدور الثاني شقه ) -شارع الظاهر  23الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركه ليصبح /   
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تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  453824محمود محروس محمد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  86

شارع عثمان اباظه ميدان البورصة شياخه البورصة  35( 1( مكتب رقم )4وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن الدور )

 قسم مينا البصل

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  453824س محمد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    محمود محرو -  87

شارع عثمان اباظه ميدان البورصة شياخه البورصة  35( 1( مكتب رقم )4وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن الدور )

 قسم مينا البصل

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  453824توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    محمود محروس محمد وشريكه ،  -  88

شارع عثمان اباظه ميدان البورصة شياخه  35( 15( مكتب رقم )4وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن الدور )

 البورصة قسم مينا البصل

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  453824سبق قيدها برقم    محمود محروس محمد وشركاه ، توصية بسيطة ،   -  89

شارع عثمان اباظه ميدان البورصة شياخه  35( 15( مكتب رقم )4وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن الدور )

 البورصة قسم مينا البصل

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  242534    محمد السعيد شحاته وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  90

اكتوبر ناصيه ش عزيز المصرى2ش  1وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع توزيع منتجات الشركه عقار   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  242534كريمه عبد ربه احمد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  91

اكتوبر ناصيه ش عزيز المصرى2ش  1ير:   ، اضافه فرع توزيع منتجات الشركه عقار وصف الـتأش  

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  242534محمد السعيد شحاتة محمد وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  92

ناصيه ش عزيز المصرىاكتوبر 2ش  1العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع توزيع منتجات الشركه عقار   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  242534محمد السعيد شحاته وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  93

ش محمود خاطر حاليا 2وياخذ رقم  02من  02وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع توزيع منتجات الشركه القطعه   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  242534ه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    كريمه عبد ربه احمد وشركا -  94

ش محمود خاطر حاليا 2وياخذ رقم  02من  02وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع توزيع منتجات الشركه القطعه   

تم تعديل  25255212في تاريخ و 242534محمد السعيد شحاتة محمد وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  95

ش محمود خاطر حاليا 2وياخذ رقم  02من  02العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع توزيع منتجات الشركه القطعه   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  325042ايمن فريد سعيد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  96

المنطقه الصناعيه الصنعات الصغيره الدور الثانى التجمع الثالث 135، الغاء الفرع الكائن قطعه وصف الـتأشير:     

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  325042ايمن فريد سعيد حماد وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  97

الصناعيه الصنعات الصغيره الدور الثانى التجمع الثالث المنطقه 135وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن قطعه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255214وفي تاريخ  325042امجد حماد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  98

لثالثالمنطقه الصناعيه الصنعات الصغيره الدور الثانى التجمع ا 135الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن قطعه   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  325042ايمن فريد سعيد حماد  وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  99

المنطقه الصناعيه الصنعات الصغيره الدور الثانى التجمع الثالث 135وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن قطعه   

تم تعديل العنوان ,  25255214وفي تاريخ  325042كاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    ايمن فريد سعيد حماد وشر -  100

المنطقه الصناعيه الصنعات الصغيره الدور الثانى التجمع الثالث 135وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن قطعه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  428282بق قيدها برقم    احمد محمد محمود حسن وشريكه ياسر احمد حسن ، توصية بسيطة ،  س -  101

ش عثمان بن عفان44تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255214   

تم تعديل  25255214وفي تاريخ  332241احمد محمد حسن رفاعي وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  102

البطي المؤدى للطريق السريع المتعرض الشرقىالعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان الطريق    

م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    5م5الشركه االهليه التجاريه لالعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه ) ناسيتا( ش -  103

قطعة رقمتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان /   25255214وفي تاريخ  245228  M13 

التوسعات الشمالية -بالمنطقة الصناعية الثانية    

اكتوبر الجيزة فى الشركة االهلية  2/142اندماج شركة حورس للتجارة والتوزيع ش م م والقيدة بالسجل التجارى رقم  -  104

وفي تاريخ  245228رقم    التجارية لالعمال الزراعية والكيماوية والصناعية )ناسيتا( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها ب

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان /  قطعة رقم 25255214  M13  بالمنطقة الصناعية الثانية- 

  التوسعات الشمالية

تم تعديل  42525521وفي تاريخ  325328مجوهرات هاروثيون ارام و شريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  105

 -عوائد شارع عثمان بن عفان  10بالعقار رقم  4العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / المحل رقم 

ميدان صالح الدين -شياخة البستان   

تم تعديل  14252552وفي تاريخ  325328مجوهرات هاروثيون ارام و شريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  106

 -شارع شبين  2بالدور الثانى فوق االرضى بالعقار رقم  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب رقم 

 ميدان صالح الدين

وفي تاريخ  122224شركه الصناعات الهندسيه المعماريه لالنشاء والتعمير ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  107

 13عمارة  0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق فرع الشركة بمدينة بور سعيد الكائنة بالعنوان / رقم  52122525

بور فؤاد -ابراج محمد على   

 122224شركة الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير ) ايكون ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  108

 0رقم  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق فرع الشركة بمدينة بور سعيد الكائنة بالعنوان / 25255212ريخ وفي تا

بور فؤاد -ابراج محمد على  13عمارة   

 122224شركه الصناعات الهندسيه والمعماريه لالنشاء والتعمير }ايكون{ ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  109

 0رقم  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق فرع الشركة بمدينة بور سعيد الكائنة بالعنوان / 25255212وفي تاريخ 

بور فؤاد -ابراج محمد على  13عمارة   

 تم 25255212وفي تاريخ  422012شركة محمد عمادالدين سعدالدين وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  110

عمارات المهمات ش امتداد رمسيس 30تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان / بالمحل اسفل العمارة رقم   

تم  25255212وفي تاريخ  323055صموئيل حلمى وهبه وحازم جاد وشركاهم ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  111

شارع محمد صدقى,هدى شعراوى,موقع ممارسة النشاط جميع 0الدور الثانىبالعقار رقم 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة

قم انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء ر

2554لسنة305   

تم  25255212وفي تاريخ  323055ة ،  سبق قيدها برقم    اير ترافيل ماركت شركه مساهمه مصرية ، شركة مساهم -  112

شارع محمد صدقى,هدى شعراوى,موقع ممارسة النشاط جميع 0الدور الثانىبالعقار رقم 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة

قم قرار رئيس الوزراء رانحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد ب

2554لسنة305   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  323055احمد ابراهيم سيد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  113

ية شارع محمد صدقى,هدى شعراوى,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهور0الدور الثانىبالعقار رقم 2وصف الـتأشير:   ، شقة

2554لسنة305فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    

تم  25255212وفي تاريخ  323055صموئيل حلمى وهبه وحازم جاد وشركاهم ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  114

شارع محمد صدقى,هدى شعراوى,موقع ممارسة النشاط جميع 0الدور الثانىبالعقار رقم 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة

قم انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء ر

2554لسنة305   

تم  25255212وفي تاريخ  323055اير ترافيل ماركت شركه مساهمه مصرية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  115

شارع محمد صدقى,هدى شعراوى,موقع ممارسة النشاط جميع 0الدور الثانىبالعقار رقم 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة

قم يرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رانحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جز

2554لسنة305   

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  323055احمد ابراهيم سيد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  116

صدقى,هدى شعراوى,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية  شارع محمد0الدور الثانىبالعقار رقم 2وصف الـتأشير:   ، شقة

2554لسنة305فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    

ديل العنوان , وصف تم تع 25255212وفي تاريخ  388580رامى انور وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  117

د بالعقار الناصية تقاطع الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركة ليصبح/ بالشقة الكائنه بالدور الرابع باالرضى )ثالث بلكونه ( يسار الصاع

( الجزيرة القديمه35شارع فرج الهوارى مع شارع محمد نجيب و يحمل رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  388580يدها برقم    رامى انور وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق ق -  118

د بالعقار الناصية تقاطع الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركة ليصبح/ بالشقة الكائنه بالدور الرابع باالرضى )ثالث بلكونه ( يسار الصاع

( الجزيرة القديمه35شارع فرج الهوارى مع شارع محمد نجيب و يحمل رقم )  

تم  25255212وفي تاريخ  422012شركة محمد عماد الدين سعد الدين و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  119

عمارات المهمات ش امتداد رمسيس 30تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  كائن بالمحل اسفل العمارة رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  122232ا برقم    شركه العبد التجاريه ، شركة تضامن ،  سبق قيده -  120

( شارع الفريق اول على على عامر0الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  121

( شارع الفريق اول على على عامر0ـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم ), وصف ال  

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  122

على على عامر( شارع الفريق اول 0, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  

تم  25255212وفي تاريخ  122232العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  123

( شارع الفريق اول على على عامر0تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  122232ن ،  سبق قيدها برقم    شركه العبد التجاريه ، شركة تضام -  124

المعادى الجديدة  228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232  صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم   -  125

المعادى   228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

  الجديدة
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تم تعديل العنوان  25521225وفي تاريخ  122232احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  126

المعادى   228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

  الجديدة

تم  25255212وفي تاريخ  122232العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  127

 228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1عديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )ت

المعادى الجديدة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  122232شركه العبد التجاريه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  128

لكائن ( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى والبروم السفلى بالعقار ا2، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم ) الـتأشير:  

العمرانية -ناصية الطلبية  -شارع الهرم مع شارع تخطيطى   

تم تعديل العنوان  52552122وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  129

( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى والبروم السفلى 2, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

العمرانية -ناصية الطلبية  -بالعقار الكائن شارع الهرم مع شارع تخطيطى   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232من ،  سبق قيدها برقم    احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة تضا -  130

( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى والبروم السفلى 2, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

العمرانية -ناصية الطلبية  -بالعقار الكائن شارع الهرم مع شارع تخطيطى   

تم  25255212وفي تاريخ  122232العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  131

( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

العمرانية -ناصية الطلبية  -لهرم مع شارع تخطيطى والبروم السفلى بالعقار الكائن شارع ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  122232شركه العبد التجاريه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  132

زسيتى ستار -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم )   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  133

سيتى ستارز -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم )   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232اه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    احمد عبد الرحيم العبد وشرك -  134

سيتى ستارز -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم )   

تم  25255212وفي تاريخ  122232ها برقم    العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة تضامن ،  سبق قيد -  135

سيتى  -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم )

  ستارز

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255212وفي تاريخ  122232شركه العبد التجاريه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  136

( شارع الفريق اول على على عامر0الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  137

( شارع الفريق اول على على عامر0, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  138

( شارع الفريق اول على على عامر0, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  

تم  25255212وفي تاريخ  122232نيع وتجارة الحلوى ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    العبد لالستثمار والتص -  139

( شارع الفريق اول على على عامر0تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212 وفي تاريخ 122232شركه العبد التجاريه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  140

المعادى الجديدة  228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )   

لعنوان تم تعديل ا 25255212وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  141

المعادى   228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

  الجديدة

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  142

المعادى   228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1ر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم ), وصف الـتأشي

  الجديدة

تم  25255212وفي تاريخ  122232العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  143

 228( شارع 8( بالدور االرضى علو البدروم بالعقار رقم )1فة فرع بالعنوان / محل رقم )تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضا

المعادى الجديدة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  122232شركه العبد التجاريه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  144

لكائن ( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى والبروم السفلى بالعقار ا2الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

العمرانية -ناصية الطلبية  -خطيطى شارع الهرم مع شارع ت  

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  145

السفلى  ( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى والبروم2, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

العمرانية -ناصية الطلبية  -بالعقار الكائن شارع الهرم مع شارع تخطيطى   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  146

ر بالدور االرضى اعال البدروم العلوى والبروم السفلى ( بواجهة العقا2, وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )

العمرانية -ناصية الطلبية  -بالعقار الكائن شارع الهرم مع شارع تخطيطى   

تم  25255212وفي تاريخ  122232العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  147

( بواجهة العقار بالدور االرضى اعال البدروم العلوى 2ير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رقم )تعديل العنوان , وصف الـتأش

العمرانية -ناصية الطلبية  -والبروم السفلى بالعقار الكائن شارع الهرم مع شارع تخطيطى   

تم تعديل العنوان , وصف  52122525وفي تاريخ  122232شركه العبد التجاريه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  148

سيتى ستارز -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم )   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232صالح الدين احمد العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  149

سيتى ستارز -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152ر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم ), وصف الـتأشي   

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  122232احمد عبد الرحيم العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  150

سيتى ستارز -( بالدور االرضى االول المرحلة االولى 152رقم ), وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة    

تم  25255212وفي تاريخ  122232العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  151

سيتى  -الول المرحلة االولى ( بالدور االرضى ا152تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدة رقم )

  ستارز

تم تعديل  25255218وفي تاريخ  350228ثري واي لتداول االوراق الماليه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  152

شارع مصدق 00العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق نهائى لفرع تسويق الدقى الكائن بالعنوان /   

تم تعديل  25255218وفي تاريخ  350228راق الماليه ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    ثري واي لتداول االو -  153

شارع الجيش 44العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق نهائى لفرع تسويق طنطا الكائن بالعنوان /   
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لصناعه للتوكيالت وااندماج شركه مصر للتوكيالت خ . غالى وأ شلبى وشركاهم شركة توصية فى شركه المصريين  -  154

 28تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255218وفي تاريخ  242224ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    

ع مراعاة شارع عماد الدين ,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا م

2554لسنة305وزراء رقمقرار رئيس ال   

 25255218وفي تاريخ  242224م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    5م5شركه المصريين للتوكيالت والصناعه ش  -  155

شارع عماد الدين ,موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة  28تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

2554لسنة305م موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقمسيناء فيلز   

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  330328حمدي السيد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  156

شارع حسن المنطقة الثامنة قسم اول مدينة نصر 32الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  425204حسن محمد نور الدين وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  157

مدخل أ مشروع منخفض التكاليف الحى العاشر 1, وصف الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركة الى /عمارة   

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  425204يدها برقم    حسن محمد نور الدين وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق ق -  158

مدخل أ مشروع منخفض التكاليف الحى العاشر 1, وصف الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركة الى /عمارة   

تم  25255218وفي تاريخ  242284محمد فؤاد سلطان وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     5تورز  -شاسبو  -  159

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  242284يونس احمد على محمد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  160

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1عنوان شقه ), وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى ال  

تم تعديل  25255218وفي تاريخ  242284وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  161

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  242284يونس احمد على محمد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  162

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1, وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

تم  25255218وفي تاريخ  242284ق قيدها برقم    محمد فؤاد سلطان وشركاه ، شركة تضامن ،  سب 5تورز  -شاسبو  -  163

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

ن تم تعديل العنوا 25255218وفي تاريخ  242284يونس احمد على محمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  164

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1, وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  242284وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  165

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1, وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

تم تعديل العنوان  25255218وفي تاريخ  242284يونس احمد على محمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  166

ش احمد عرابى 48( الدور االول عقار 1, وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة  الى العنوان شقه )  

تم تعديل العنوان ,  25255218وفي تاريخ  414381يكتية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    ايهاب رشدى وشر -  167

( بالمنطقة الصناعية شمال 2م 355بمنطقه الصناعات الصغيرة )الورش  451وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /قطعه رقم 

 طريق القطامية العين السخنه بالتجمع الثالث

تم تعديل العنوان , وصف  25255218وفي تاريخ  414381دى و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    ايهاب رش -  168

( بالمنطقة الصناعية شمال طريق 2م 355بمنطقه الصناعات الصغيرة )الورش  451الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /قطعه رقم 

 القطامية العين السخنه بالتجمع الثالث
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رال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سنت -  169

كورنيش النيل كفر الحلو  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  25255223وفي تاريخ  254214

 قسم حلوان الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  170

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  25255223تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  171

وست كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله منفذ بيع س 184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ 

 سيارات ولوازمها

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -اوس سنترال فؤاد ه -  172

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  25255223

 منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  173

نموذج) د( مجمع  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  25255223وفي تاريخ  254214

يارات و لوازمهاالتطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع سوست الس  

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  174

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  25255223تاريخ 

السيارات و لوازمها الستغالله منفذ بيع سوست  

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  175

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة 

رات و لوازمهاسوست السيا  

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  176

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  25255223

ات و لوازمهاالستغالله منفذ بيع سوست السيار  

سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  177

لحى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية ا 25255223وفي تاريخ  254214

  الجديد ابو الغيط

وفي  254214ل فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سنترا -  178

بو الغيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ا 25255223تاريخ    

 25255223وفي تاريخ  254214شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     فؤاد كامل جرجس وشركاه ، -سنترال فؤاد هاوس  -  179

  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ابو الغيط

ي تاريخ وف 254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  180

غيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ابو ال 25255223   

قم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  181

كورنيش النيل كفر الحلو  184ل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ تم تعدي 25255223وفي تاريخ  254214

 قسم حلوان الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  182

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان  184لعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ تم تعديل ا 25255223تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  183

وست كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله منفذ بيع س 184الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ تم تعديل العنوان , وصف 

 سيارات ولوازمها

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  184

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله  184:   ، اضافه فرع بالعنوان/ تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير 25255223

 منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

قم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  185

نموذج) د( مجمع  3الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  تم تعديل العنوان , وصف 25255223وفي تاريخ  254214

 التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  186

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3, وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة تم تعديل العنوان  25255223تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  187

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع  3الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  تم تعديل العنوان , وصف

 سوست السيارات و لوازمها

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  188

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  تم تعديل العنوان , وصف 25255223

 الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

قم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  189

لحى ديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية اتم تع 25255223وفي تاريخ  254214

  الجديد ابو الغيط

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  190

بو الغيطه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد اتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضاف 25255223تاريخ    

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  191

يد ابو الغيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجد   

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  192

غيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ابو ال 25255223   

نع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سنترال  فؤاد هاوس مص -  193

كورنيش النيل كفر الحلو  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  25255223وفي تاريخ  254214

 قسم حلوان الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

وفي  254214هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سنترال فؤاد  -  194

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  25255223تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     - سنترال فؤاد هاوس -  195

وست كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله منفذ بيع س 184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ 

 سيارات ولوازمها

وفي تاريخ  254214اد كامل وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    د / اشرف فؤ -سنترال فؤاد هاوس  -  196

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  25255223

 منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

اشرف فؤاد كامل وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  -  197

نموذج) د( مجمع  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  25255223وفي تاريخ  254214

 التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

وفي  254214لسوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سنترال فؤاد هاوس مصنع ا -  198

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  25255223تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  199

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة 

 سوست السيارات و لوازمها

وفي تاريخ  254214رف فؤاد كامل وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    د / اش -سنترال فؤاد هاوس  -  200

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة  25255223

 الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

وست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع الس -  201

لحى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية ا 25255223وفي تاريخ  254214

  الجديد ابو الغيط

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  202

بو الغيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ا 25255223تاريخ    

 25255223وفي تاريخ  254214رجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    فؤاد كامل ج -سنترال فؤاد هاوس  -  203

  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ابو الغيط

وفي تاريخ  254214   د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم  -سنترال فؤاد هاوس  -  204

غيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ابو ال 25255223   

قم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  205

كورنيش النيل كفر الحلو  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  52232525وفي تاريخ  254214

 قسم حلوان الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  206

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان  184تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/  32525522تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  207

وست كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله منفذ بيع س 184عنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ تم تعديل ال

 سيارات ولوازمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  208

كورنيش النيل كفر الحلو قسم حلوان الستغالله  184وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ تم تعديل العنوان ,  25255223

 منفذ بيع سوست سيارات ولوازمها

قم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  209

نموذج) د( مجمع  3لعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة تم تعديل ا 25255223وفي تاريخ  254214

 التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  210

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3ديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة تم تع 25255223تاريخ 

 الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  211

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر الستغالله منفذ بيع  3لعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة تم تعديل ا

 سوست السيارات و لوازمها

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  212

نموذج) د( مجمع التطبيقين مدينه بدر  3لعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ورشة تم تعديل ا 25255223

 الستغالله منفذ بيع سوست السيارات و لوازمها

قم    سنترال  فؤاد هاوس مصنع السوست بمسطرد د  اشرف فؤاد كامل وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  213

لحى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية ا 25522325وفي تاريخ  254214

  الجديد ابو الغيط

وفي  254214سنترال فؤاد هاوس مصنع السوست فؤاد كامل جرجس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  214

بو الغيطير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد اتم تعديل العنوان , وصف الـتأش 25255223تاريخ    

 25255223وفي تاريخ  254214فؤاد كامل جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  215

ية الحى الجديد ابو الغيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخير   

وفي تاريخ  254214د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -سنترال فؤاد هاوس  -  216

غيطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/ طريق القناطر الخيرية الحى الجديد ابو ال 25255223   

تم  25255224وفي تاريخ  382822د سعد على الغرورى و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    احمد محم -  217

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224اريخ وفي ت 382822محمد السيد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  218

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان    

تم  25255224وفي تاريخ  382822احمد محمد سعد على الغرورى و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  219

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23-العنوان ليصبح تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  382822محمد السيد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  220

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23-الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح   

تم  25255224وفي تاريخ  382822شركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    احمد محمد سعد على الغرورى و  -  221

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان    

العنوان , وصف  تم تعديل 25255224وفي تاريخ  382822محمد السيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  222

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان    
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تم  25255224وفي تاريخ  382822احمد محمد سعد على الغرورى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  223

طراوى من ش عباس العقادش الب 23-تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  382822محمد السيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  224

ش البطراوى من ش عباس العقاد 23-الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  388048قم    شادى وحيد الحسن وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  225

خلف مطعم البرج اول الحي السابع -شارع الرازي  11وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    

 تم تعديل العنوان , 25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  226

ش خان ابوطاقية 2وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  227

ش خان ابوطاقية 2وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/  

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  283822براهيم عبدالنور واوالده ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    سليم ا -  228

ش خان ابوطاقية 2وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان ,  52552202وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  229

ش المقاصيص 14وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  230

ش المقاصيص 14وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  231

ش خان ابوطاقية 2وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  232

ش المقاصيص 14وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبدالنور واوالده ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  233

ش المقاصيص 14وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان/    

تم  25255220وفي تاريخ  228142اشرف حسن حسين وشريكه منيرال سرفيس ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  234

السباق ش 153 -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان    

تم تعديل العنوان  25255220وفي تاريخ  283822سليم ابراهيم عبد النور و اوالده ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  235

ش المقاصيص 14, وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان  25255220وفي تاريخ  283822قم    سليم ابراهيم عبد النور و اوالده ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر -  236

ش المقاصيص 14, وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  204442امل يحيى خليل وشريكتها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  237

ش العباسيه 23 -بح وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليص   

وفي  204442شركه فينتى للمالبس الجاهزه ) صافيناز مصطفى البراد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  238

ش العباسيه 23 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح  25255220تاريخ    

وفي تاريخ  204442يحى خليل وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    شركه ميسى مانا للمالبس  امل  -  239

ش العباسيه 23 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح  25255220   
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اريخ وفي ت 204442فينتى للمالبس الجاهزة صافيناز مصطفى البراد وشريكتها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  240

ش العباسيه 23 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح  25255220   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  204442امل يحيى خليل وشريكتها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  241

ناحيه كفر  11ور جسر السويس حوض محمد بك يوسف رقم ش مزلقان غب 25 -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ليصبح 

  الشرفاء احمد عرابى منشيه السد العالى

وفي  204442شركه فينتى للمالبس الجاهزه ) صافيناز مصطفى البراد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  242

ش مزلقان غبور جسر السويس  25 -فرع بالعنوان ليصبح تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه  25255220تاريخ 

ناحيه كفر الشرفاء احمد عرابى منشيه السد العالى 11حوض محمد بك يوسف رقم    

وفي تاريخ  204442شركه ميسى مانا للمالبس  امل يحى خليل وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  243

ش مزلقان غبور جسر السويس حوض  25 -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ليصبح تم تعديل العنوان , وصف  25255220

ناحيه كفر الشرفاء احمد عرابى منشيه السد العالى 11محمد بك يوسف رقم    

وفي تاريخ  204442فينتى للمالبس الجاهزة صافيناز مصطفى البراد وشريكتها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  244

ش مزلقان غبور جسر السويس حوض  25 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ليصبح  22025255

ناحيه كفر الشرفاء احمد عرابى منشيه السد العالى 11محمد بك يوسف رقم    

تم تعديل  25522225وفي تاريخ  454443اشرف جمعة رسمى عيد و شريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  245

ش عرابى وسط البلد 24العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن   

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  450221منى حسن عريبه وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  246

الوحده رقم-وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان   (12G) وبه بالطابق االرضى الكائنه بالمركز التجارى الترفيهى )العر

 مول طنطا (

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  450221منى حسن عريبه وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  247

  وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان تقاطع شارع االمين مع شارع مروان ابن الحكم

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  450221منى حسن عريبه وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  248

بالمجاوره  ( A مزار ) بالدور االول الكائن بالمركز التجارى (FA34) وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن المحل رقم

خ زايدالخامسه الحى السادس عشر الشي  

تم تعديل  25255224وفي تاريخ  458432احمد عبدالفتاح الشرقاوى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  249

القيام باعمال المقاوالت العامه -الحى الخامس بنشاط  12511ب 3ق -العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

  والكمبيوتر ومستلزماته

وفي تاريخ  204251ام سو للمالبس الجاهزه سعاد محمد ضاحي وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    مد -  250

محل  -روكسى  -شارع رمسيس  02تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / العقار قم  25255224

 بالدور االرضى

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  412154ركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    رامى محمد ياسر وشريكه ، ش -  251

ش ابراهيم البعثى الصحفيين 1-وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان   

,  تم تعديل العنوان 25255224وفي تاريخ  412154رامى محمد ياسر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  252

ش ابراهيم البعثى الصحفيين 1-وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  322541ناتاليا وشريكها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  253

مدينه نصر 051شارع محمود البدرى الدور الخامس مكتب  12الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  322541طارق شريف وشركاة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  254

مدينه نصر 051شارع محمود البدرى الدور الخامس مكتب  12الـتأشير:   ،   

 25255224وفي تاريخ  251204مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد ضاحي وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  255

محل بالدور  -روكسى  -شارع رمسيس  02تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / العقار قم 

 االرضى

 25255224وفي تاريخ  204251مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد ضاحي وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  256

محل بالدور  -روكسى  -شارع رمسيس  02ديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / العقار قم تم تع

 االرضى

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  382442أحمد عالم رضوان وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  257

الحى العاشر 43العقار رقم وصف الـتأشير:   ، شقه دور ارضى ب   

الشركه العربيه لالنظمه الحديثه ) ارامس ( محمد سعيد احمد محمد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  258

ش همدان من ش مراد 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان /  25255235وفي تاريخ  248853  

وفي  242115الشركه المتحده للخدمات الفنيه ) جندي جروب ( ش .ذ.م.م ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  259

ع انحاء جسر السويس ,موقع ممارسة النشاط جمي -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارات الميريالند  25255235تاريخ 

(لسنة 305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم)الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة 

2552(لسنة302عرقم)5م5وقرار رئيس ج 2554    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  342048الياس ابراهيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  260

كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس -الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين    

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  342048سبق قيدها برقم    الياس ابراهيم وشريكتة ، شركة تضامن ،   -  261

خامسكايرو فستيفال سيتي التجمع ال -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين    

تم تعديل العنوان ,  52312525وفي تاريخ  342048الياس ابراهيم الياس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  262

خامسكايرو فستيفال سيتي التجمع ال -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  342048الياس ابراهيم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  263

كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس -فه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين الـتأشير:   ، اضا   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  342048الياس ابراهيم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  264

كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس -ين الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حس   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  342048الياس ابراهيم وشريكتة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  265

خامسكايرو فستيفال سيتي التجمع ال -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين    

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  342048الياس ابراهيم الياس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  266

خامسكايرو فستيفال سيتي التجمع ال -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين    

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  342048،  سبق قيدها برقم    الياس ابراهيم وشريكه ، توصية بسيطة  -  267

كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس -الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركه ومركزه / ارض الفطيم شارع طه حسين    

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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ن و اهيم وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط /التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالعبد الرازق ابر -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  454122الكمبيوتر و مستلزماتها و توريد العماله( ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

كمبيوتر و ة بسيطة  اضافه نشاط /التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الالسيد ابراهيم وشركاه ، توصي -  2

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25255252وفي تاريخ  454122مستلزماتها و توريد العماله( ،  سبق قيدها برقم   

 بسيطة

 نشاط /التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و عبد الرازق ابراهيم وشريكه ، شركة تضامن  اضافه -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  454122الكمبيوتر و مستلزماتها و توريد العماله( ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

بيوتر و موميه )فيما عدا مجاالت الدعاية و االعالن و الكمالسيد ابراهيم وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط /التوريدات الع -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25255252وفي تاريخ  454122مستلزماتها و توريد العماله( ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

ح / القيام ديل النشاط ليصبشركه وديان مصر مهندس محمد جوهر وثروت عبدالقادر ومصطفي عبدالعزيز ، شركة تضامن  تع -  5

تصالح بأعمال المقاوالت فى مجال المبانى العامه والخاصه والقيام باالعمال المدنيه والميكانيكيه والكهربائيه والزراعيه  واس

 ركاتاالراضى واعمال المرافق والصيانه وعلى العموم كافه ما يتطلبه نشاط المقاوالت كما يجوز لها العمل كوكيل تجارى للش

دة المصريه واالجنبيه كما يجوز لها القيام باعمال التصدير لداخل البالد او خارجها وتقسيم االراضى وكذلك تجارة االسم

تم تعديل النشاط , 25255254وفي تاريخ  222240والكيماويات وتجارة مواد البناء وتوريد وتركيب الرخام ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  شركة تضامن

يصبح مهندس / محمد جوهر ، لمياء ثروت عبدالقادر، مصطفي عبدالعزيز ، شركة تضامن  تعديل النشاط ل -) وديان مصر (  -  6

عيه  واستصالح / القيام بأعمال المقاوالت فى مجال المبانى العامه والخاصه والقيام باالعمال المدنيه والميكانيكيه والكهربائيه والزرا

ركات ق والصيانه وعلى العموم كافه ما يتطلبه نشاط المقاوالت كما يجوز لها العمل كوكيل تجارى للشاالراضى واعمال المراف

دة المصريه واالجنبيه كما يجوز لها القيام باعمال التصدير لداخل البالد او خارجها وتقسيم االراضى وكذلك تجارة االسم

تم تعديل النشاط , 25255254وفي تاريخ  222240سبق قيدها برقم     والكيماويات وتجارة مواد البناء وتوريد وتركيب الرخام ،

 وصف التأشير:  شركة تضامن

ق قيدها برقم   عبدالمسيح يوسف غبريال وشركاه ، توصية بسيطة  اعاده نشاط االستيراد والتصدير لغرض الشركه ،  سب 5م  -  7

:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير25255254وفي تاريخ  223422  

سبق قيدها   ميشيل عبد المسيح يوسف غبريال وشركاه ، توصية بسيطة  اعاده نشاط االستيراد والتصدير لغرض الشركه ، -  8

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255254وفي تاريخ  223422برقم     

بق قيدها ة نشاط / خدمات بترولية فيما عدا البنزين والسوالر ،  سكمال احمد ابراهيم معمر وشريكته ، شركة تضامن  اضاف -  9

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255250وفي تاريخ  222043برقم     

مركزي )دكتات( محمد رياض عبد السميع عبد الله وشريكيه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط /  تصنيع مجاري هواء التكييف ال -  10

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255250وفي تاريخ  458123شاط عموم االستيراد والتصدير ،  سبق قيدها برقم   حذف ن

 توصية بسيطة

يه وشحن طارق صبرى محمود وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد ليصبح الغرض التصدير  وتوكيالت تجار -  11

تم تعديل 25255250وفي تاريخ  455442نقل داخلى ،  سبق قيدها برقم    -ص جمركىتخلي-جوى ( نقل دولى -دولى ) بحرى 

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

االدوات والمعدات  شركة انير جى لكس نجاح فتحى حسينى وشريكتها ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / توريد كافة -  12

ها واالستيراد نيكية وتركيبها ولوازمها بالجملة والقطاعى والقيام بكافة المعامالت الالزمة لوالكابالت واالجهزة الكهربائية والميكا

تم تعديل 25255250وفي تاريخ  452113( ،  سبق قيدها برقم    18والمجموعة  2من المجموعة  32والتصدير ) فيما عدا الفقرة 

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

تيراد و يراد والتصدير والتوكيالت التجارية عادل منصور وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط / االساالحمدين لالست -  13

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ  242022التصدير من النشاط ،  سبق قيدها برقم     

غاء نشاط / االستيراد ه ليلي عبدالحميد وشريكتها ، توصية بسيطة  الشركه االحمدين لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاري -  14

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ  242022و التصدير من النشاط ،  سبق قيدها برقم     

اط / االستيراد و ة بسيطة  الغاء نششركه االحمدين لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه ماهر قيصر وشريكته ، توصي -  15

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ  242022التصدير من النشاط ،  سبق قيدها برقم     

 النشاط ،  االحمدين للتوكيالت التجارية )احمد منصور و شركاه( ، توصية بسيطة  الغاء نشاط / االستيراد و التصدير من -  16

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ  242022سبق قيدها برقم     

 القاهره للمقاوالت و التوريدات العموميه ) هاني محمدشوقي و شركاها( ، شركة تضامن  اضافة نشاط / انشاء المنشأت -  17

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  312333رقم   ،  سبق قيدها ب 2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -التعليمية 

 التأشير:  شركة تضامن

منشأت حاتم محمد شوقي و شركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / انشاء ال -شركه القاهره للمقاوالت و التوريدات العموميه  -  18

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -التعليمية 

 التأشير:  شركة تضامن

أت اهره للمقاوالت و التوريدات العموميه ) حاتم محمدشوقي و شريكتة( ، شركة تضامن  اضافة نشاط / انشاء المنشالق -  19

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -التعليمية 

 التأشير:  شركة تضامن

،   2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -شريكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط / انشاء المنشأت التعليمية حاتم محمد شوقى و -  20

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255252وفي تاريخ  312333سبق قيدها برقم     

 -تعليمية ن  اضافة نشاط / انشاء المنشأت الالقاهرة للمقاوالت والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه ، شركة تضام -  21

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم 

 شركة تضامن

،   2525لسنة  214قم موافقة امنية ر -حاتم محمد شوقى وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / انشاء المنشأت التعليمية  -  22

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255252وفي تاريخ  312333سبق قيدها برقم     

 -تعليمية القاهرة للمقاوالت والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / انشاء المنشأت ال -  23

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  312333سبق قيدها برقم     ، 2525لسنة  214موافقة امنية رقم 

 شركة تضامن

أت القاهره للمقاوالت و التوريدات العموميه ) هاني محمدشوقي و شركاها( ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشاء المنش -  24

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  312333برقم   ،  سبق قيدها  2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -التعليمية 

 التأشير:  توصية بسيطة

ء المنشأت حاتم محمد شوقي و شركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشا -شركه القاهره للمقاوالت و التوريدات العموميه  -  25

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -التعليمية 

 التأشير:  توصية بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

منشأت القاهره للمقاوالت و التوريدات العموميه ) حاتم محمدشوقي و شريكتة( ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشاء ال -  26

تم تعديل النشاط , وصف 25255252تاريخ وفي  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -التعليمية 

 التأشير:  توصية بسيطة

،   2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -حاتم محمد شوقى وشريكته ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشاء المنشأت التعليمية  -  27

سيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية ب25255252وفي تاريخ  312333سبق قيدها برقم     

 -التعليمية  القاهرة للمقاوالت والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشاء المنشأت -  28

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم 

 توصية بسيطة

،   2525لسنة  214موافقة امنية رقم  -محمد شوقى وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشاء المنشأت التعليمية حاتم  -  29

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ  312333سبق قيدها برقم     

 -التعليمية  ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / انشاء المنشأت القاهرة للمقاوالت والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه -  30

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  312333،  سبق قيدها برقم    2525لسنة  214موافقة امنية رقم 

 توصية بسيطة

ت الحاسبه / اصالح وصيانه االالمحمد سيد احمد سيد وشريكه سيد احمد سيد ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح  -  31

لعماله ( ،  والساعات الميقاتيه و التوريدات العمومية للقطاع العام ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن و الكمبيوتر ودون توريد ا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255252وفي تاريخ  322242سبق قيدها برقم     

 328822رقم   شركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوزيع البن والتصدير ،  سبق قيدها بخالد فوزي و -  32

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ   

يدها برقم   ق فوزى حسين سيد وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوزيع البن والتصدير ،  سبق -  33

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ  328822  

 328822رقم   خالد فوزي وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوزيع البن والتصدير ،  سبق قيدها ب -  34

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255252وفي تاريخ   

،   2525/225سامي يعقوب وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط التدريب والتنميه البشريه الى غرض الشركه موافقه  -  35

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255252وفي تاريخ  224212سبق قيدها برقم     

دها برقم   الغاء نشاط االستيراد والتصدير ،  سبق قي  مستشفى د/ محمود جمال ماضى ابوالعزائم وشركاه ، شركة تضامن -  36

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255258وفي تاريخ  285140  

يدها برقم   مستشفي الدكتور/ جمال ماضي ابو العزائم وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير ،  سبق ق -  37

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن52582525وفي تاريخ  285140  

لطبيه واالقمشه رامي اسكندر و شركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تصنيع الكمامات الطبيه وغير الطبيه وحياكه المالبس ا -  38

صية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تو25255215وفي تاريخ  342804غير المنسوجه ،  سبق قيدها برقم     

محمود احمد ابراهيم وشركاة ، توصية بسيطة  حذف نشاط / الدعاية واالعالن لكافة انشطة الشركة واعداد الدراسات  -  39

العاملين للقيام  التسويقية فى السوق الداخلية والخارجية واالستشارات الفنية خاصة لكافة انواع ومستحضرات الصيادله وتدريب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255215وفي تاريخ  385221سبق قيدها برقم   باالعمال السابقة ،    

، توصية بسيطة  حذف نشاط / الدعاية واالعالن  ( APIC الصناعات الدوائية المتطورة ابك )  احمد صالح صالح وشركاه -  40

واع ومستحضرات خلية والخارجية واالستشارات الفنية خاصة لكافة انلكافة انشطة الشركة واعداد الدراسات التسويقية فى السوق الدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  385221الصيادله وتدريب العاملين للقيام باالعمال السابقة ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

المقاوالت  تعديل النشاط ليصبح / القيام بجميع اعمالشركه تي اتش مصطفي حسن الشيمي وشركاه ، توصية بسيطة   -  41

وفي تاريخ  228210المتكاملة والتخصصية والتصميمات الهندسية والتوكيالت التجارية واستغالل الكافيتريات ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255215  

صصية ة  تعديل النشاط ليصبح / القيام بجميع اعمال المقاوالت المتكاملة والتخطارق زغلول وشركاه ، توصية بسيط -  42

تم تعديل 25255215وفي تاريخ  228210والتصميمات الهندسية والتوكيالت التجارية واستغالل الكافيتريات ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

خصصية سيطة  تعديل النشاط ليصبح / القيام بجميع اعمال المقاوالت المتكاملة والتحنان سمير وشريكها ، توصية ب -  43

تم تعديل 25255215وفي تاريخ  228210والتصميمات الهندسية والتوكيالت التجارية واستغالل الكافيتريات ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

والتخصصية  ت ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / القيام بجميع اعمال المقاوالت المتكاملةالماسه للتجاره والمقاوال -  44

تم تعديل 25255215وفي تاريخ  228210والتصميمات الهندسية والتوكيالت التجارية واستغالل الكافيتريات ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

صبح النشاط راهيم الشرقاوي و شريكتها ، شركة تضامن  تعديل النشاط الغاء نشاط االستيراد والتصدير لييسرية حمدي اب -  45

التوريدات العموميه وتجاره المشمعات واالدوات المنزليه ومستلزمات الديكور وستائر حمام دون مجاالت الدعايه واالعالن 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255211في تاريخ و 328588والكمبيوتر ومستلزماته ،  سبق قيدها برقم     

غذائيه عبدالسالم محمد وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه الى /  تجاره الدواجن واللحوم واالسماك والمواد ال -  46

وفي تاريخ  458330ا برقم   ( ،  سبق قيده18و المجموعه  2من المجموعه  32واالستيراد و التصدير )فيما عدا الفقرة 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211  

ية عثمان محمد منصور سيد وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة الى /تصدير و توريد المنتجات الزراع -  47

دها برقم   والخضروات والفاكهة واالسماك واللحوم و االلبان ومنتجاتها والتوكيالت التجارية معرض لمنتجات الشركه ،  سبق قي

شاط , وصف التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل الن25255211وفي تاريخ  222882  

ة والخضروات المصريه السويسريه المتحده ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة الى /تصدير و توريد المنتجات الزراعي -  48

وفي  222882والفاكهة واالسماك واللحوم و االلبان ومنتجاتها والتوكيالت التجارية معرض لمنتجات الشركه ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211تاريخ   

ة عثمان محمد منصور وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة الى /تصدير و توريد المنتجات الزراعي -  49

دها برقم   ه ،  سبق قيوالخضروات والفاكهة واالسماك واللحوم و االلبان ومنتجاتها والتوكيالت التجارية معرض لمنتجات الشرك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211وفي تاريخ  222882  

دها برقم   خليل عبدالسالم يوسف خليل وشريكية ، توصية بسيطة  الغاء نشاط /االستيراد من نشاط الشركة ،  سبق قي -  50

:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير25255212وفي تاريخ  454308  

تركيبات شركه العشري للتكييف والمقاوالت برازرز انجنيرز ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركة ليصبح / صيانة و -  51

دا مجاالت وتسويق وتصدير واستيراد اجهزة الكهرباء والتكييف والمقاوالت العمومية والمتكاملة والتوريدات العمومية ) فيما ع

وفي تاريخ  331425لكمبيوتر ومستلزماته وماعدا توريد العماله ( والمعدات الثقيلة . ،  سبق قيدها برقم   الدعاية واالعالن وا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212  

ئه المواد لؤى محى الدين موسى و شريكتة ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح  تجارة وتسويق وتوريد وتعب -  52

يل  االغذائيه والطيور بانوعها ومنتجات االلبان واالغذيه الطبيه والمظفات والمطهرات وادوات التجميل ومستحضرات التجم

اسبق لدى والمكمالت الغذائيه واالغذيه الخاصه والعطور والمبيدات الحشريه واالدويه البيطريه واضافات االعالف وتصنيع كل م
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ختبرات وكافه االجهزة الطبيه ومايلزمها من اكسسوارات ومستلزمات واالثاث الطبى ولوازم المالغير وكافه المستلزمات الطبيه 

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  452125والكواشف المعمليه وكافه المنتجات الكميائيه المسموح ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  شركة تضامن

لمواد االغذائيه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح  تجارة وتسويق وتوريد وتعبئه الؤى محى الدين موسى وشركاة  -  53

مالت والطيور بانوعها ومنتجات االلبان واالغذيه الطبيه والمظفات والمطهرات وادوات التجميل ومستحضرات التجميل  والمك

الغير وكافه  يطريه واضافات االعالف وتصنيع كل ماسبق لدىالغذائيه واالغذيه الخاصه والعطور والمبيدات الحشريه واالدويه الب

واشف المستلزمات الطبيه وكافه االجهزة الطبيه ومايلزمها من اكسسوارات ومستلزمات واالثاث الطبى ولوازم المختبرات والك

تعديل النشاط , وصف تم 25255212وفي تاريخ  452125المعمليه وكافه المنتجات الكميائيه المسموح ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  شركة تضامن

عبئه المواد لؤى محى الدين موسى و شريكتة ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح  تجارة وتسويق وتوريد وت -  54

  يلاالغذائيه والطيور بانوعها ومنتجات االلبان واالغذيه الطبيه والمظفات والمطهرات وادوات التجميل ومستحضرات التجم

اسبق لدى والمكمالت الغذائيه واالغذيه الخاصه والعطور والمبيدات الحشريه واالدويه البيطريه واضافات االعالف وتصنيع كل م

ختبرات الغير وكافه المستلزمات الطبيه وكافه االجهزة الطبيه ومايلزمها من اكسسوارات ومستلزمات واالثاث الطبى ولوازم الم

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  452125المنتجات الكميائيه المسموح ،  سبق قيدها برقم   والكواشف المعمليه وكافه 

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

ئه المواد االغذائيه لؤى محى الدين موسى وشركاة ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح  تجارة وتسويق وتوريد وتعب -  55

مالت اللبان واالغذيه الطبيه والمظفات والمطهرات وادوات التجميل ومستحضرات التجميل  والمكوالطيور بانوعها ومنتجات ا

الغير وكافه  الغذائيه واالغذيه الخاصه والعطور والمبيدات الحشريه واالدويه البيطريه واضافات االعالف وتصنيع كل ماسبق لدى

واشف كسسوارات ومستلزمات واالثاث الطبى ولوازم المختبرات والكالمستلزمات الطبيه وكافه االجهزة الطبيه ومايلزمها من ا

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  452125المعمليه وكافه المنتجات الكميائيه المسموح ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

اريه والشحن دات العموميه والتصدير والتوكيالت التجلؤى محى الدين موسى و شريكتة ، شركة تضامن  بها قانونا والتوري -  56

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  452125والتخليص الجمركى فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

ه والشحن لتوريدات العموميه والتصدير والتوكيالت التجاريلؤى محى الدين موسى وشركاة ، شركة تضامن  بها قانونا وا -  57

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  452125والتخليص الجمركى فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

تجاريه والشحن انونا والتوريدات العموميه والتصدير والتوكيالت اللؤى محى الدين موسى و شريكتة ، توصية بسيطة  بها ق -  58

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  452125والتخليص الجمركى فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

ريه والشحن بها قانونا والتوريدات العموميه والتصدير والتوكيالت التجا  لؤى محى الدين موسى وشركاة ، توصية بسيطة -  59

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  452125والتخليص الجمركى فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

ه واعمال القيام باعمال المقاوالت المتكامله والمتخصص -من  تعديل النشاط ليصبح عماد محمد قاسم وشريكه ، شركة تضا -  60

ها باداره الطرق وتملك واقامه وانشاء المستشفيات والمراكز الطبيه واسناد اعمال ادارتها وتشغيلها لجهات االختصاص المرخص ل

يراد والتصدير سسوارات وخامات البناء والمقاوالت واالستاالتجار فى مواد ومستلزمات واك-وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255213وفي تاريخ  343428بما يخدم الغرض ويجوز باتفاق الطرفين ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

ة وتصنيع والتوكيالت التجاري شريف فؤاد وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح / مقاوالت عمومية وتصدير -  61

ن توريد الخرسانة الجاهزة واالستثمار العقارى والتوريدات العمومية ) دون مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودو
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ى ،  العماله ( ويمكن للشركة الدخول كمؤسس فى شركات اخرى او كشريك فى شركات قائمة ولها حق االندماج فى شركات اخر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255213وفي تاريخ  322252بق قيدها برقم   س  

رية وتصنيع شريف و ايمن و شريكهم ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح / مقاوالت عمومية وتصدير والتوكيالت التجا -  62

ن توريد مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودو الخرسانة الجاهزة واالستثمار العقارى والتوريدات العمومية ) دون

ى ،  العماله ( ويمكن للشركة الدخول كمؤسس فى شركات اخرى او كشريك فى شركات قائمة ولها حق االندماج فى شركات اخر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255213وفي تاريخ  322252سبق قيدها برقم     

تصنيع شريف فؤاد وشركاة ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح / مقاوالت عمومية وتصدير والتوكيالت التجارية و -  63

ن توريد الخرسانة الجاهزة واالستثمار العقارى والتوريدات العمومية ) دون مجاالت الدعاية واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودو

ى ،  فى شركات اخرى او كشريك فى شركات قائمة ولها حق االندماج فى شركات اخر العماله ( ويمكن للشركة الدخول كمؤسس

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255213وفي تاريخ  322252سبق قيدها برقم     

ق قيدها برقم بيشوى يوحنا جرجس وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه ،  سب -  64

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255213وفي تاريخ  412232    

قيدها برقم  بيشوى يوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه ،  سبق -  65

ة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شرك25255213وفي تاريخ  412232    

مساهمة   تابعه للقابضه لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ، شركة -شركة النيل العامه لالنشاء الطرق ش ت م م   -  66

وغيرهما ومد  تعديل النشاط ليصبح / تنفيذ اعمال انشاء وحماية جسور ومنشأت ومحطات وشبكات السكك الحديدية ومترو االنفاق

ة بغرض عمال المتعلقة والمتصلة بذلك خاصة تصنيع المهمات الخاصة بها بما فيها الفلنكات الخرسانيخطوتها جميعا وكذا اال

لخلطة االسفلتية االستخدام من قبل الشركة لتحقيق اغراضها وبغرض البيع للغير , تصنيع المعدات وتأجيرها واصالحها وتصنيع ا

غرض البيع ة بذلك بغرض االستخدام من قبل الشركة لتحقيق اغراضها وبوالخرسانية ومواد الطرق واالنشاءات واالضافات الخاص

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255213وفي تاريخ  300452للغير ،  سبق قيدها برقم     

لمشروعات م احدى شركات الشركة القابضة 5ت م 5تصحيح اسم الشركة ليصبح / شركة النيل العامة النشاء الطرق ش  -  67

طات الطرق والكبارى والنقل البرى ، شركة مساهمة  تعديل النشاط ليصبح / تنفيذ اعمال انشاء وحماية جسور ومنشأت ومح

نيع المهمات وشبكات السكك الحديدية ومترو االنفاق وغيرهما ومد خطوتها جميعا وكذا االعمال المتعلقة والمتصلة بذلك خاصة تص

ر , تصنيع المعدات لنكات الخرسانية بغرض االستخدام من قبل الشركة لتحقيق اغراضها وبغرض البيع للغيالخاصة بها بما فيها الف

االستخدام  وتأجيرها واصالحها وتصنيع الخلطة االسفلتية والخرسانية ومواد الطرق واالنشاءات واالضافات الخاصة بذلك بغرض

تم تعديل النشاط , 25255213وفي تاريخ  300452سبق قيدها برقم    من قبل الشركة لتحقيق اغراضها وبغرض البيع للغير ، 

 وصف التأشير:  شركة مساهمة

قيدها برقم    سيد مصطفى درويش وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / تجارة االعالف والتصدير ،  سبق -  68

ية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توص25255213وفي تاريخ  324422  

 324422قم   فخري ادم محمد وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / تجارة االعالف والتصدير ،  سبق قيدها بر -  69

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255213وفي تاريخ   

قيدها برقم   تجارة االعالف والتصدير ،  سبقسهير  احمد محمد رمضان وشريكها ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح /  -  70

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255213وفي تاريخ  324422   

افه نشاط تصنيع محمد السعيد شحاته وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تدوير مخلفات البالستيك ) مخلفات اللدائن (واض -  71

وفي تاريخ  242534اكواب وعبوات وشنط واكياس وشاليموه من الورق ،  سبق قيدها برقم    وانتاج منتجات ورقيه عباره عن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212  

افه نشاط كريمه عبد ربه احمد وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تدوير مخلفات البالستيك ) مخلفات اللدائن (واض -  72

وفي  242534منتجات ورقيه عباره عن اكواب وعبوات وشنط واكياس وشاليموه من الورق ،  سبق قيدها برقم    تصنيع وانتاج

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212تاريخ   
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(واضافه نشاط  محمد السعيد شحاتة محمد وشركاة ، توصية بسيطة  اضافه نشاط تدوير مخلفات البالستيك ) مخلفات اللدائن -  73

وفي  242534تصنيع وانتاج منتجات ورقيه عباره عن اكواب وعبوات وشنط واكياس وشاليموه من الورق ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212تاريخ   

سبق قيدها   تحضرات التجميل لدى الغير ،عبد الوهاب سمير عبد الوهاب وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / تصنيع مس -  74

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ  424502برقم     

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  214211شاهر وشركاه ، توصية بسيطة  حذف نشاط / االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  75

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

وفي تاريخ  214211محمد حسام الدين عبد المنعم وشركاه ، توصية بسيطة  حذف نشاط / االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  76

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212  

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  214211شاهر وشركاه ، توصية بسيطة  حذف نشاط / االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  77

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

ر والتوزيع حسين عبد الناصر عبد المحسن وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ليصبح غرض الشركه النش -  78

ف التأشير:  تم تعديل النشاط , وص25255212وفي تاريخ  385222والتدريب وطباعه الكتب والتصدير ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

ر والتوزيع ابراهيم عبد الناصر عبد المحسن وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ليصبح غرض الشركه النش -  79

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  385222والتدريب وطباعه الكتب والتصدير ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

ر والتوزيع حسين عبد الناصر عبد المحسن وشريكة ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ليصبح غرض الشركه النش -  80

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255212وفي تاريخ  385222والتدريب وطباعه الكتب والتصدير ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

وفي  458220توصية بسيطة  الغاء نشاط / التصدير من نشاط الشركه ،  سبق قيدها برقم    محمد محروس عزب وشريكه ، -  81

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255214تاريخ   

-تكسيه الواح ابالكاج بالقشره -بالقشره  MDF بطرس انطوان اشعيا و شركاه ، شركة تضامن  اضافه انشطه تكسيه الواح -  82

وفي تاريخ  328144ابواب خشبيه واطرها واعتابها ،  سبق قيدها برقم   -خشب قشره -الواح الكونتر -الواح كونتر بالقشره  تكسيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212  

سيه تك-ابالكاج بالقشره  تكسيه الواح-بالقشره  MDF نبيل انطوان اشعيا وشركاه ، شركة تضامن  اضافه انشطه تكسيه الواح -  83

وفي تاريخ  328144ابواب خشبيه واطرها واعتابها ،  سبق قيدها برقم   -خشب قشره -الواح الكونتر -الواح كونتر بالقشره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212  

لواح تكسيه ا-تكسيه الواح ابالكاج بالقشره -شره بالق MDF سمير اشعيا وشركاة ، شركة تضامن  اضافه انشطه تكسيه الواح -  84

وفي تاريخ  328144ابواب خشبيه واطرها واعتابها ،  سبق قيدها برقم   -خشب قشره -الواح الكونتر -كونتر بالقشره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212  

نشطه تكسيه الواحبطرس انطوان اشعيا و شركاه ، توصية بسيطة  اضافه ا -  85  MDF  تكسيه الواح ابالكاج بالقشره -بالقشره-

وفي تاريخ  328144ابواب خشبيه واطرها واعتابها ،  سبق قيدها برقم   -خشب قشره -الواح الكونتر -تكسيه الواح كونتر بالقشره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212  

اه ، توصية بسيطة  اضافه انشطه تكسيه الواحنبيل انطوان اشعيا وشرك -  86  MDF  سيه تك-تكسيه الواح ابالكاج بالقشره -بالقشره

وفي تاريخ  328144ابواب خشبيه واطرها واعتابها ،  سبق قيدها برقم   -خشب قشره -الواح الكونتر -الواح كونتر بالقشره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212  
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لواح تكسيه ا-تكسيه الواح ابالكاج بالقشره -بالقشره  MDF سمير اشعيا وشركاة ، توصية بسيطة  اضافه انشطه تكسيه الواح -  87

وفي تاريخ  328144ابواب خشبيه واطرها واعتابها ،  سبق قيدها برقم   -خشب قشره -الواح الكونتر -كونتر بالقشره 

:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير25255212  

و االعالن  اشرف ماهر وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة الى / التوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعاية -  88

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  322222و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( و التوكيالت ،  سبق قيدها برقم   

لتأشير:  توصية بسيطةالنشاط , وصف ا  

ا برقم   شركة محمد عمادالدين سعدالدين وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط /خدمات المبانى و صيانتها ،  سبق قيده -  89

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  422012  

دمات تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيماعدا خ  مها محمد سامى احسان الريس وشركائها ، شركة تضامن -  90

 2525/1411االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه 

نتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضام25255212وفي تاريخ  342048،  سبق قيدها برقم     

خدمات  مصطفى توفيق عبد العزيز وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيماعدا -  91

 2525/1411االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212 وفي تاريخ 342048،  سبق قيدها برقم     

دمات شركة إيهاب مصطفى توفيق وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيماعدا خ -  92

 2525/1411فقه االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ  342048،  سبق قيدها برقم     

ات االنترنت حسني عبد العظيم محمد وشريكيه ، شركة تضامن  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيماعدا خدم -  93

،  سبق  2525/1411ينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الد

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ  342048قيدها برقم     

ا خدمات دمها محمد سامى احسان الريس وشركائها ، توصية بسيطة  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيماع -  94

 2525/1411االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  342048،  سبق قيدها برقم     

اعدا خدمات ة  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيممصطفى توفيق عبد العزيز وشركاه ، توصية بسيط -  95

 2525/1411االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه 

يطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بس25255212وفي تاريخ  342048،  سبق قيدها برقم     

عدا خدمات شركة إيهاب مصطفى توفيق وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيما -  96

 2525/1411االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212ريخ وفي تا 342048،  سبق قيدها برقم     

دمات حسني عبد العظيم محمد وشريكيه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط صناعه وتجاره الكرتون والطباعه فيماعدا خ -  97

 2525/1411موافقه  االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  342048،  سبق قيدها برقم     

صدير فيما هشام عالء الدين عبدالخالق وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح تجاره وتوزيع وتوريد وت -  98

جهزه الطبيه التجميل والزيوت النباتيه والحيوانيه والمنتجات الكيماويه واال يخص االثاث والخشب بجميع انواعه ومستحضرات

روليه ومستلزماتها ومواد البناء واالثاث المعدنى والمنسوجات والمالبس الجاهزه وتجاره االحذيه والشنط ومشتقات المواد البت

 382214رقم   افه انواعها دون الكحوليه ،  سبق قيدها بومنتجات اللدائن الصناعيه ومشتقاتها والمنتجات الزراعيه والمشروبات بك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ   
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 89 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

صدير فيما احمد عالء الدين عبدالخالق وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح تجاره وتوزيع وتوريد وت -  99

جهزه الطبيه ستحضرات التجميل والزيوت النباتيه والحيوانيه والمنتجات الكيماويه وااليخص االثاث والخشب بجميع انواعه وم

روليه ومستلزماتها ومواد البناء واالثاث المعدنى والمنسوجات والمالبس الجاهزه وتجاره االحذيه والشنط ومشتقات المواد البت

 382214رقم   وبات بكافه انواعها دون الكحوليه ،  سبق قيدها بومنتجات اللدائن الصناعيه ومشتقاتها والمنتجات الزراعيه والمشر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ   

دير فيما هشام عالء الدين عبدالخالق وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح تجاره وتوزيع وتوريد وتص -  100

جهزه الطبيه واعه ومستحضرات التجميل والزيوت النباتيه والحيوانيه والمنتجات الكيماويه وااليخص االثاث والخشب بجميع ان

روليه ومستلزماتها ومواد البناء واالثاث المعدنى والمنسوجات والمالبس الجاهزه وتجاره االحذيه والشنط ومشتقات المواد البت

 382214رقم   والمشروبات بكافه انواعها دون الكحوليه ،  سبق قيدها ب ومنتجات اللدائن الصناعيه ومشتقاتها والمنتجات الزراعيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ   

دير فيما احمد عالء الدين عبدالخالق وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح تجاره وتوزيع وتوريد وتص -  101

جهزه الطبيه ميع انواعه ومستحضرات التجميل والزيوت النباتيه والحيوانيه والمنتجات الكيماويه وااليخص االثاث والخشب بج

روليه ومستلزماتها ومواد البناء واالثاث المعدنى والمنسوجات والمالبس الجاهزه وتجاره االحذيه والشنط ومشتقات المواد البت

 382214رقم   زراعيه والمشروبات بكافه انواعها دون الكحوليه ،  سبق قيدها بومنتجات اللدائن الصناعيه ومشتقاتها والمنتجات ال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ   

ستلزمات الطبيه مدلين فوزى عيسى بشاى وشركائها ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الي القيام باعمال تسويق االدويه و الم -  102

ر )المستحضرات ضرات التجميل للصيدليات العامه و الخاصه والمستشفيات و المعاهد العامه   و تسجيل والتصنيع لدى الغيو مستح

رخص لها االدويه والمستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل (لدى كافه الجهات المعنيه بذلك     ) مصانع م

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  320241قم   بصناعه االدويه ( ،  سبق قيدها بر  

ه و ماجد داود زكي وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الي القيام باعمال تسويق االدويه و المستلزمات الطبي -  103

)المستحضرات  و تسجيل والتصنيع لدى الغير  مستحضرات التجميل للصيدليات العامه و الخاصه والمستشفيات و المعاهد العامه 

رخص لها االدويه والمستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل (لدى كافه الجهات المعنيه بذلك     ) مصانع م

بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25255212وفي تاريخ  320241بصناعه االدويه ( ،  سبق قيدها برقم     

احيه محمد فؤاد سلطان وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السي 5تورز  -شاسبو  -  104

بيع او  جماعيه او فرديه داخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها من خدمات

ران والمالحه ل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيصرف تذاكر السفر وتسيير ونق

حمر ( وفقا الحكام الليموزين تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر اال -وشركات النقل االخري 

تم تعديل النشاط , 25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    120 والمعدل بالقانون رقم 1844لسنه  32القانون رقم 

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

يه او فرديه يونس احمد على محمد وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياحيه جماع -  105

ذاكر السفر داخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها من خدمات بيع او صرف ت

النقل  ماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والمالحه وشركاتوتسيير ونقل االمتعه وحجز اال

كام القانون رقم الليموزين تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر االحمر ( وفقا الح -االخري 

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  242284برقم   ،  سبق قيدها  120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32

 التأشير:  توصية بسيطة

ماعيه او فرديه وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياحيه ج -  106

ذاكر السفر مه او ما يلحق بها من خدمات بيع او صرف تداخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقا

النقل  وتسيير ونقل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والمالحه وشركات

كام القانون رقم ( وفقا الح الليموزين تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر االحمر -االخري 

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32

 التأشير:  توصية بسيطة
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 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و فرديه يه ايونس احمد على محمد وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياحيه جماع -  107

ذاكر السفر داخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها من خدمات بيع او صرف ت

النقل  وتسيير ونقل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والمالحه وشركات

كام القانون رقم تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر االحمر ( وفقا الحالليموزين  -االخري 

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32

 التأشير:  توصية بسيطة

يه فؤاد سلطان وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياح محمد 5تورز  -شاسبو  -  108

بيع او  جماعيه او فرديه داخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها من خدمات

ران والمالحه النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيصرف تذاكر السفر وتسيير ونقل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل 

حمر ( وفقا الحكام الليموزين تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر اال -وشركات النقل االخري 

تم تعديل النشاط , 25255218في تاريخ و 242284،  سبق قيدها برقم    120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32القانون رقم 

 وصف التأشير:  شركة تضامن

ه او فرديه يونس احمد على محمد وشريكه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياحيه جماعي -  109

ذاكر السفر ن خدمات بيع او صرف تداخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها م

النقل  وتسيير ونقل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والمالحه وشركات

نون رقم كام القاالليموزين تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر االحمر ( وفقا الح -االخري 

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32

 التأشير:  شركة تضامن

يه او فرديه وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياحيه جماع -  110

ذاكر السفر خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها من خدمات بيع او صرف ت داخل مصر او

النقل  وتسيير ونقل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والمالحه وشركات

كام القانون رقم ن ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر االحمر ( وفقا الحالليموزين تشغيل وسائل النقل م -االخري 

تم تعديل النشاط , وصف 25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32

 التأشير:  شركة تضامن

و فرديه تعديل غرض الشركه ليصبح تنظيم الرحالت السياحيه جماعيه ا يونس احمد على محمد وشركاه ، شركة تضامن  -  111

ذاكر السفر داخل مصر او خارجها وفقا لبرنامج معينه وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامه او ما يلحق بها من خدمات بيع او صرف ت

النقل  شركات الطيران والمالحه وشركاتوتسيير ونقل االمتعه وحجز االماكن علي وسائل النقل المختلفه وكذلك الوكاله عن 

كام القانون رقم الليموزين تشغيل وسائل النقل من ) بريه ( لنقل السائحين والبحريه ) فيما عدا البحر االحمر ( وفقا الح -االخري 

, وصف  تم تعديل النشاط25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    120والمعدل بالقانون رقم  1844لسنه  32

 التأشير:  شركة تضامن

والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552محمد فؤاد سلطان وشركاه ، توصية بسيطة  لسنه  5تورز  -شاسبو  -  112

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558لسنه  258  

لسنه  258والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552س احمد على محمد وشريكه ، توصية بسيطة  لسنه يون -  113

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558  

لسنه  258والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه ، توصية بسيطة  لسنه  -  114

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558  

سنه ل 258والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552يونس احمد على محمد وشركاه ، توصية بسيطة  لسنه  -  115

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558  

والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552محمد فؤاد سلطان وشركاه ، شركة تضامن  لسنه  5تورز  -شاسبو  -  116

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255218تاريخ  وفي 242284،  سبق قيدها برقم    2558لسنه  258  
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 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لسنه  258والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552يونس احمد على محمد وشريكه ، شركة تضامن  لسنه  -  117

تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558  

لسنه  258والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552وائل محمد فؤاد سلطان وشريكه ، شركة تضامن  لسنه  -  118

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558  

لسنه  258والئحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم  2552ن  لسنه يونس احمد على محمد وشركاه ، شركة تضام -  119

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255218وفي تاريخ  242284،  سبق قيدها برقم    2558  

 455422ا برقم   محمد احمد على حزين وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط /االستيراد من نشاط الشركة ،  سبق قيده -  120

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255218وفي تاريخ   

حضرات التجميل و ايهاب رشدى وشريكتية ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى /تصنيع لدى الغير للمكمالت الغذائية و مست -  121

ه و االقنعه لمنسوجات القطنية و الكمامات الطبية و المعقماالدوية البيطرية و المطهرات و التصدير و تصنيع و توريد و تجارة ا

تم تعديل النشاط , 25255218وفي تاريخ  414381الوقائية ضد الغبار و االقنعه القطنية و المستلزمات الطبية ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

رات التجميل و لى /تصنيع لدى الغير للمكمالت الغذائية و مستحضايهاب رشدى و شركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ا -  122

ه و االقنعه االدوية البيطرية و المطهرات و التصدير و تصنيع و توريد و تجارة المنسوجات القطنية و الكمامات الطبية و المعقم

تم تعديل النشاط , 25255218وفي تاريخ  438141الوقائية ضد الغبار و االقنعه القطنية و المستلزمات الطبية ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

لصناعه اندماج شركه مصر للتوكيالت خ . غالى وأ شلبى وشركاهم شركة توصية فى شركه المصريين للتوكيالت وا -  123

ى وجه يار  ومستلزمات االنتاج وعلش.م.م ، شركة مساهمة  القيام بعمليات  الصيانة بكافة االالت والمعدات واالجهزة وقطع الغ

ار الخصوص المتعلقة باالنشطة الخدمية والصناعية والزراعية , ثانيا  / االتجار فى االالت والمعدات واالجهزة وقطع الغي

افة انواع وك ومستلزمات االنتاج الواردة بالفقرة اوال وكذلك االتجار  فى التقاوى والبذور واالسمدة والمخصبات عموما والكيماويات

زعة كما ذكر ،  المبيدات والمنتجات الزراعية , ثالثا/ القيام باعمال الوكالة عن الشركات والمصانع االجنبية والمحلية المنتجة والمو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255218وفي تاريخ  242224سبق قيدها برقم     

 م ، شركة مساهمة  القيام بعمليات  الصيانة بكافة االالت والمعدات واالجهزة5م5ناعه ش شركه المصريين للتوكيالت والص -  124

تجار فى وقطع الغيار  ومستلزمات االنتاج وعلى وجه الخصوص المتعلقة باالنشطة الخدمية والصناعية والزراعية , ثانيا  / اال

السمدة ردة بالفقرة اوال وكذلك االتجار  فى التقاوى والبذور وااالالت والمعدات واالجهزة وقطع الغيار ومستلزمات االنتاج الوا

المصانع والمخصبات عموما والكيماويات وكافة انواع المبيدات والمنتجات الزراعية , ثالثا/ القيام باعمال الوكالة عن الشركات و

تم تعديل النشاط , وصف 25255218يخ وفي تار 242224االجنبية والمحلية المنتجة والموزعة كما ذكر ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  شركة مساهمة

لصناعه اندماج شركه مصر للتوكيالت خ . غالى وأ شلبى وشركاهم شركة توصية فى شركه المصريين للتوكيالت وا -  125

ى ت وغيرها التش.م.م ، شركة مساهمة  بالقيد ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجهة من الوجوة مع الشركا

اء كما يجوز تزاول اعمال شبية باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج فيما عدا شبة جزيرة سين

 242224قيدها برقم    لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية ،  سبق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255218وفي تاريخ   

م ، شركة مساهمة  بالقيد ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 5م5شركه المصريين للتوكيالت والصناعه ش  -  126

صر او ا على تحقيق غرضها فى مبأى وجهة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى قد تعاونه

بقا الحكام فى الخارج فيما عدا شبة جزيرة سيناء كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك ط

اهمةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مس25255218وفي تاريخ  242224القانون والئحتة التنفيذية ،  سبق قيدها برقم     

جارة قطع جورج حلمي سليمان وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتوكيالت التجارية , ليبصح النشاط / ت -  127

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255218وفي تاريخ  225422غيار سيارات ،  سبق قيدها برقم     
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 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ه المقاوالت والتوريدات العامه )فيما عدا مجاالت الدعاي -ضامن  اضافه نشاط شركة عبدالرحمن و شريكه ، شركة ت -  128

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  420541واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله ( ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  شركة تضامن

ن المقاوالت والتوريدات العامه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعال -اط عبد الرحمن وشركاءه ، شركة تضامن  اضافه نش -  129

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255223وفي تاريخ  420541والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله ( ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

من  32ركه / استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره محمد اشرف محمد خليل وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الش -  130

( والتوريدات العمومية )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله( 18والمجموعه  2المجموعه 

ر واالنترنت ،  يوتوالمقاوالت العمومية والتركيبات وبيع اجهزة االتصاالت )دون الالسلكيه( والتوكيالت التجارية فيما عدا الكمب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  333228سبق قيدها برقم     

 تصنيع الكمامات من القماش وتصنيع اليونيفورم -محاسن محمود محمد وشركائها ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  131

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  323425بق قيدها برقم   )الزى()دون الزى العسكرى ( والمستلزمات الطبيه ،  س

 وصف التأشير:  شركة تضامن

رم تصنيع الكمامات من القماش وتصنيع اليونيفو -محاسن محمود محمد وشركائها ، توصية بسيطة  اضافه نشاط  -  132

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  425323)الزى()دون الزى العسكرى ( والمستلزمات الطبيه ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

زمها من من نشات رايق  وشريكاة ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح /  تجارة وتوزيع وصيانة التكييف وما يستل -  133

دها برقم   يوتر واالنترنت ،  سبق قيمقاوالت واعمال تكميلية ومتممة لها والتصدير والتوكيالت التجارية , دون مجاالت الكمب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255223وفي تاريخ  328042  

مها من من نشات رايق وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح /  تجارة وتوزيع وصيانة التكييف وما يستلز -  134

دها برقم   مقاوالت واعمال تكميلية ومتممة لها والتصدير والتوكيالت التجارية , دون مجاالت الكمبيوتر واالنترنت ،  سبق قي

النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن تم تعديل25255223وفي تاريخ  328042  

يدها برقم   شركه سيارات الفجر }مصطفي عباس واوالده { ، توصية بسيطة  الغاء نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق ق -  135

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  223508  

يدها برقم   اوالده ، توصية بسيطة  الغاء نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق قمصطفي عباس و-معرض سيارات الفجر  -  136

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  223508  

سبق قيدها   شركة الفجر لتجارة السيارات مصطفى عباس وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط / االستيراد والتصدير ، -  137

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  223508رقم   ب  

ه ومستلزماته توريد وصيانه الدوائر االلكتروني -شهير موريس وشريكة ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح  -  138

تم تعديل النشاط , وصف 25255224يخ وفي تار 328208ومعايره اجهزة القياس للوحدات الصناعيه ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

ومستلزماته  توريد وصيانه الدوائر االلكترونيه -شهير موريس وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه ليصبح  -  139

النشاط , وصف تم تعديل 25255224وفي تاريخ  328208ومعايره اجهزة القياس للوحدات الصناعيه ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

تجميل فهمي هالل فهمي احمد وشركاه ، توصية بسيطة  حذف نشاط االستيراد ليصبح / توزيع وتجاره مستحضرات ال -  140

تم تعديل النشاط , 25255224وفي تاريخ  332453والعطور والتوكيالت التجاريه والتصنيع لدي الغير ،  سبق قيدها برقم   

لتأشير:  توصية بسيطةوصف ا  
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 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لصينيه شادى وحيد الحسن وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط / ايجار القاعات والتدريب في مجاالت االداره واللغه ا -  141

 1384م الي النشاط االصلي ) فيما عدا خدمات االنترنت االمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ( موافقه امنيه رق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255224وفي تاريخ  388048،  سبق قيدها برقم    5182لسنه   

وفي  222043خدمات بتروليه ،  سبق قيدها برقم    -كمال احمد ابراهيم معمر وشريكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط  -  142

امنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تض25255224تاريخ   

تم 25255220وفي تاريخ  352822مصطفي عواد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  143

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

 528223محمود عواد محمد سالم وشريف احمد زكي حامد ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  144

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ   

وفي تاريخ  352822شريف احمد زكى وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  145

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220  

وفي تاريخ  352822من  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   شريف احمد زكى وشركاه ، شركة تضا -  146

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220  

وفي  352822ابراهيم احمد وصفى السيد حسن شحاته وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  147

, وصف التأشير:  شركة تضامن تم تعديل النشاط25255220تاريخ   

تم 25255220وفي تاريخ  352822طارق مجاهد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  148

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

تم 25255220وفي تاريخ  352822 مصطفي عواد وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   -  149

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

 352822محمود عواد محمد سالم وشريف احمد زكي حامد ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  150

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220وفي تاريخ   

وفي تاريخ  352822حمد زكى وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   شريف ا -  151

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220  

وفي تاريخ  352822شريف احمد زكى وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  152

ل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطةتم تعدي25255220  

وفي  352822ابراهيم احمد وصفى السيد حسن شحاته وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  153

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220تاريخ   

تم 25255220وفي تاريخ  352822نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   طارق مجاهد وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء  -  154

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

تم 25255220وفي تاريخ  352822مصطفي عواد وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  155

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

 352822محمود عواد محمد سالم وشريف احمد زكي حامد ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  156

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220وفي تاريخ   

وفي تاريخ  528223شريف احمد زكى وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  157

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220  
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وفي تاريخ  352822شريف احمد زكى وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  158

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220  

وفي  352822شحاته وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   ابراهيم احمد وصفى السيد حسن  -  159

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220تاريخ   

تم 25255220وفي تاريخ  352822طارق مجاهد وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  160

شاط , وصف التأشير:  توصية بسيطةتعديل الن  

 مقاومه الحشرات مع الغاء نشاط االمن-اشرف حسن حسين وشريكه منيرال سرفيس ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  161

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ  228142والحراسه ،  سبق قيدها برقم     

 222821   ريكته ، توصية بسيطة  اضافه نشاط/المقاوالت الى النشاط االصلى ،  سبق قيدها برقماحمد صالح الدين وش -  162

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220وفي تاريخ   

وريد ات مهمات السيد ابراهيم عبدالحميد وشركاه شركه الجمهوريه للتوريدات ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى  تجاره وت -  163

تم تعديل النشاط 25255220وفي تاريخ  388202االمن الصناعى والحريق والوقايه بجميع انواعها وماركاتها ،  سبق قيدها برقم   

بسيطة, وصف التأشير:  توصية   

والحريق  السيد ابراهيم عبدالحميد وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى  تجاره وتوريد ات مهمات االمن الصناعى -  164

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255220وفي تاريخ  388202والوقايه بجميع انواعها وماركاتها ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

وفي  323310نت للتوريدات هشام عبد الحي و شريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   دريم د -  165

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222تاريخ   

الت التجاريه يالتصدير والتوك -كريم الدين محمد السيد صالح وشركاءه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه لتصبح  -  166

ماته وتوريد والتجاره والتوزيع لالثاث والمواد الغذائيه والتوريدات العامه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلز

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  428225العماله ( ،  سبق قيدها برقم     

تبدال يد وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى تجاره السيارات والموتوسيكالت وبيع وشراء واساكرامي كمال ج -  167

من المجموعه  32ره السيارات وكذلك بيع السيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماعدا الفق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن22225255وفي تاريخ  323840،  سبق قيدها برقم    2-18  

دال السيارات شركة اكرامى موتورز ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى تجاره السيارات والموتوسيكالت وبيع وشراء واستب -  168

،   18-2من المجموعه  32وكذلك بيع السيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماعدا الفقره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  323840سبق قيدها برقم     

اء واستبدال شركة اكرامى كمال جيد وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى تجاره السيارات والموتوسيكالت وبيع وشر -  169

من المجموعه  32ره الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماعدا الفق السيارات وكذلك بيع السيارات لحساب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  323840،  سبق قيدها برقم    2-18  

بدال موتوسيكالت وبيع وشراء واستاكرامى موتورز وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى تجاره السيارات وال -  170

من المجموعه  32ره السيارات وكذلك بيع السيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماعدا الفق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  323840،  سبق قيدها برقم    2-18  

واستبدال  كمال جيد وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى تجاره السيارات والموتوسيكالت وبيع وشراء اكرامي -  171

من المجموعه  32ره السيارات وكذلك بيع السيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماعدا الفق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222يخ وفي تار 323840،  سبق قيدها برقم    2-18  
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 95 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تبدال شركة اكرامى موتورز ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى تجاره السيارات والموتوسيكالت وبيع وشراء واس -  172

من المجموعه  32ره دا الفقالسيارات وكذلك بيع السيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماع

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  323840،  سبق قيدها برقم    2-18  

شراء شركة اكرامى كمال جيد وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى تجاره السيارات والموتوسيكالت وبيع و -  173

من  32ماعدا الفقره سيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيواستبدال السيارات وكذلك بيع ال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  323840،  سبق قيدها برقم    18-2المجموعه   

ستبدال ه السيارات والموتوسيكالت وبيع وشراء وااكرامى موتورز وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى تجار -  174

من المجموعه  32ره السيارات وكذلك بيع السيارات لحساب الغير بالعموله واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فيماعدا الفق

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط25255222وفي تاريخ  323840،  سبق قيدها برقم    2-18  

ع مواد منال كمال فريد وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط / اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات وتصني -  175

 -االدوات المنزليه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االجهزه الكهربائيه واالدوات الكهربائيه و -ومستلزمات ومنتجات التعبئه والتغليف 

يه بكافه انواعها اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائ -نتجات البالستيكيه بكافه انواعها اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الم

ه والغزول والخيوط اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االنسج -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  -والمكمالت الغذائيه 

وفي تاريخ  343333لصحراويه او احدهم ،  سبق قيدها برقم   استصالح واستزراع االراضي البور وا -وااللياف الصناعيه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222  

ماويه )دون زياد علي سيف االسالم احمد الختام وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى /التصدير و تسويق مواد كي -  176

ا برقم   ت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( ،  سبق قيدهاالنترنت( و توريدات عامه )دون مجاال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  224820  

يماويه )دون على سيف االسالم احمد حمدى الختام وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى /التصدير و تسويق مواد ك -  177

ا برقم   االنترنت( و توريدات عامه )دون مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( ،  سبق قيده

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  224820  

ماويه )دون بسيطة  تعديل النشاط الى /التصدير و تسويق مواد كيزياد علي سيف االسالم احمد الختام وشركاه ، توصية  -  178

ا برقم   االنترنت( و توريدات عامه )دون مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته و دون توريد العماله( ،  سبق قيده

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  224820  

يه يمن محمد عاشور وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح / المقاوالت العامه والتصميمات الهندسا -  179

بناء واداره وتوريدات قطع غيار ومستلزمات واالدوات الهندسيه ومعدات ميكانيكيه وكهربائيه وطبيه ومقاوالت اعمال التشييد وال

( ،  سبق 18والمجموعه  2من المجموعه  32ت التجاريه واالستيراد )فيما عدا الفقره المنشات واعمال التشطيب والديكور والتوكيال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  454042قيدها برقم     

انى واالدوات شتجاره السيراميك والقي-سمير وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل الغرض ليصبح  -شركه بشنونه التجاريه  -  180

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  328432الصحيه ،  سبق قيدها برقم     

شانى واالدوات تجاره السيراميك والقي-سمير وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل الغرض ليصبح  -شركه بشنونه التجاريه  -  181

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222ي تاريخ وف 328432الصحيه ،  سبق قيدها برقم     

ى واالدوات تجاره السيراميك والقيشان-سمير وشركاه ، شركة تضامن  تعديل الغرض ليصبح  -شركه بشنونه التجاريه  -  182

كة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شر25255222وفي تاريخ  328432الصحيه ،  سبق قيدها برقم     

انى واالدوات تجاره السيراميك والقيش-سمير وشريكه ، شركة تضامن  تعديل الغرض ليصبح  -شركه بشنونه التجاريه  -  183

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222وفي تاريخ  328432الصحيه ،  سبق قيدها برقم     
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 96 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

نجاره وتوكيالت تجاريه( ، شركة تضامن  تعديل الغرض الى تجاره وعدد الشركه السقا للتجاره )استيراد وتصدير  -  184

وفي  238420ومستلزماتها والتوريدات العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ( والتوكيالت التجاريه ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255222تاريخ   

ها والتوريدات للتجاره والتوكيالت التجاريه ، شركة تضامن  تعديل الغرض الى تجاره وعدد النجاره ومستلزمات شركه السقا -  185

تم تعديل 25255222وفي تاريخ  238420العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ( والتوكيالت التجاريه ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

بق قيدها تكنولوجيا المواد العازله حسني خريبه ومحمد االسيوطي وشركاهم ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد ،  س -  186

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255224وفي تاريخ  334122برقم     

وفي تاريخ  334122،  سبق قيدها برقم    عماد احمد محمد خريبه وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد -  187

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255224  

دمات عادل وهيب يسى وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى /التصدير و انتاج و طباعه االستيكر فيما عدا خ -  188

،  سبق قيدها  2518لسنه  1322و المصاحف موافقة امنيه رقم االنترنت و فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينيه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235وفي تاريخ  382422برقم     

النترنت و عادل وهيب و شريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى /التصدير و انتاج و طباعه االستيكر فيما عدا خدمات ا -  189

،  سبق قيدها برقم    2518لسنه  1322صدار الصحف و المجالت و الكتب الدينيه و المصاحف موافقة امنيه رقم فيما عدا ا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235وفي تاريخ  382422  

بيه ومواد لزمات واجهزه طمينا طلعت نجيب وشريكه ، شركة تضامن  الغاء / استيراد االدوية ومستحضرات التجميل ومست -  190

 451243واضافه / تصدير االدوية ومستحضرات التجميل ومستلزمات واجهزه طبيه ومواد غذائية ،  سبق قيدها برقم    -غذائية 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235وفي تاريخ   

طبيه  االدوية ومستحضرات التجميل ومستلزمات واجهزه مينا طلعت نجيب وشريكته ، شركة تضامن  الغاء / استيراد -  191

رقم   واضافه / تصدير االدوية ومستحضرات التجميل ومستلزمات واجهزه طبيه ومواد غذائية ،  سبق قيدها ب -ومواد غذائية 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235وفي تاريخ  451243  

وزيع االدويه اقامه مصنع مصنع لتصنيع وتجاره وت -أحمد عالم رضوان وشريكته ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح  -  192

ه واالمصال البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمستحضرات التجميل والمستحضرات التشخصي

واعها لطبيه بمختلف انواعها واضافات االعالف السائله والبودريه بمختلف انواللقاحات والمستلزمات الطبيه والمحاليل ا

مستودعات والبريمكسات ومخصبات التربه واالعشاب الطبيه والتصنيع للغير ولدى الغير فى كل ما سبق وانشاء المخازن وال

وفي تاريخ  382442ا برقم   الستخدامها فى اغراض الشركه والتوريدات العموميه والتصدير والتوكيال ،  سبق قيده

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235  

طريه أحمد عالم رضوان وشريكته ، شركة تضامن  التجاريه وكذا تسجيل وانهاء تسجيل جميع االدويه البشريه والبي -  193

وفي تاريخ  382442تربه ،  سبق قيدها برقم   والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل واالمصال واللقاحات وكذا مخصبات ال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235  

يصبح / القيام شريف محمد صالح الدين وشريكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير وتعديل غرض الشركه ل -  194

وفي تاريخ  388520طبيعيه ) دون الكحوليات ( ،  سبق قيدها برقم    بانشاء واداره اماكن لتقديم ماكوالت ومشروبات وعصائر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235  

بح / القيام شريف محمد صالح الدين وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد والتصدير وتعديل غرض الشركه ليص -  195

وفي تاريخ  388520والت ومشروبات وعصائر طبيعيه ) دون الكحوليات ( ،  سبق قيدها برقم   بانشاء واداره اماكن لتقديم ماك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255235  
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الشركه المتحده للخدمات الفنيه ) جندي جروب ( ش .ذ.م.م ، ذات مسئولية محدودة  مزاولة اعمال التجارة واعمال  -  196

عها لتصدير فى جميع المواد والسلع ومواد البناء والحاصالت الزراعيه واالجهزة والمالبس الجاهزة بجميع انوااالستيراد وا

عن الشركات  واليونينورم فيما عدا المالبس العسكرية والمقاوالت العمومية والتشطيبات واعمال الديكور وممارسة الوكالة التجاريه

والتوزيع  بالخدمات االدارية والفنية ودراسة الجدوى للمشروعات وكذا عمليات التسويق االجنبية فى حدود غرض الشركة والقيام

وفي تاريخ  242115والتوريدات المتصلة بنشاط الشركة والتصنيع لدى الغير وبناء وادارة الشاليهات ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255235  

تينج   الشركه المتحده للخدمات الفنيه ) جندي جروب ( ش .ذ.م.م ، ذات مسئولية محدودة  والفيالت والمالهى والتيم شير -  197

ى قد ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات التى تزاول اعمال شبية باعمالها او الت

حقها بها طبقا او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تل تعاونها على تحقيق غرضها فى الداخل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية 25255235وفي تاريخ  242115للقانون والئحتة التنفيذية ،  سبق قيدها برقم   

 محدودة

ا او عن طريق ة مساهمة  تعديل البند ) ب ( / القيام بالتطوير العقارى بنفسهشركه مصر الجديده لالسكان والتعمير ، شرك -  198

كما تقوم الشركة  الغيرر بتجهيز االراضى وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات الالزمة للعمران طبقا للقوانين السارية

اء المدن الجديدة عات التخطيط والتعمير وتقسيم االراضى وانشكذلك لحسابها او لحساب الغير باعداد وتنفيذ ما يعهد اليها من مشرو

واء بمعرفة والقرى السياحية وما يلزم لهذة المشروعات من مختلف المرافق  , اضافة البند ) ى (  توزيع وبيع الطاقة الكهربائية س

وصف التأشير:  شركة مساهمةتم تعديل النشاط , 25255235وفي تاريخ  132420الشركة او الغير ،  سبق قيدها برقم     

ا او عن طريق شركه مصر الجديده لالسكان والتعمير ، شركة مساهمة  تعديل البند ) ب ( / القيام بالتطوير العقارى بنفسه -  199

م الشركة كما تقو الغيرر بتجهيز االراضى وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات الالزمة للعمران طبقا للقوانين السارية

اء المدن الجديدة كذلك لحسابها او لحساب الغير باعداد وتنفيذ ما يعهد اليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم االراضى وانش

واء بمعرفة والقرى السياحية وما يلزم لهذة المشروعات من مختلف المرافق  , اضافة البند ) ى (  توزيع وبيع الطاقة الكهربائية س

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255235وفي تاريخ  132420او الغير ،  سبق قيدها برقم   الشركة   

التوكيالت دكتور/ هانى اديب مكسيموس وشريكه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح / االستيراد والتصدير و -  200

كل ما سبق لدي  ت الطبيه والمكمالت الغذائيه واالغذيه الخاصه وتصنيعالتجاريه وتجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمستلزما

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255231وفي تاريخ  380144الغير ،  سبق قيدها برقم     

ت التجاريه الهانى اديب مكسيموس وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح / االستيراد والتصدير والتوكي -  201

ق لدي الغير ،  وتجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه واالغذيه الخاصه وتصنيع كل ما سب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255231وفي تاريخ  380144سبق قيدها برقم     

من المجموعة  32تعديل النشاط ليصبح / االستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة  هاني احمد محمود وشركاه ، شركة تضامن  -  202

يدها برقم   ( والتوكيالت التجارية واالستشارات الفنية والهندسية والمقاوالت المتخصصة والمتكاملة ،  سبق ق 18والمجموعة  2

منتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضا25255231وفي تاريخ  324202  

فيما عدا  شركه جود واى تك ) هانى احمد محمود وشركاه( ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح / االستيراد والتصدير ) -  203

المتكاملة ( والتوكيالت التجارية واالستشارات الفنية والهندسية والمقاوالت المتخصصة و 18والمجموعة  2من المجموعة  32الفقرة 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255231وفي تاريخ  324202،  سبق قيدها برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  
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    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان 25255258وفي تاريخ  382522يد وشركائهم ، سبق قيدها برقم   حسن عبد القوى سالمه وعبد الحافظ السع -  1

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان 25255258وفي تاريخ  382522حسن عبدالقوى سالمه وعبد الحافظ محمد السعيد ، سبق قيدها برقم    -  2

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255214وفي تاريخ  212213فكري فتحي ابراهيم وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  3

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى 25255214وفي تاريخ  212213مخبز االخالص ) فتحى فكرى فتحى وشركاة ( ، سبق قيدها برقم    -  4

صية بسيطة, وصف التأشير: تو   

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255212وفي تاريخ  328144بطرس انطوان اشعيا و شركاه ، سبق قيدها برقم    -  5

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  328144نبيل انطوان اشعيا وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  6

ية بسيطةتوص  

ة تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصي25255212وفي تاريخ  328144سمير اشعيا وشركاة ، سبق قيدها برقم    -  7

 بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255212وفي تاريخ  382214هشام عالء الدين عبدالخالق وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  8

ة بسيطةالتأشير: توصي  

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255212وفي تاريخ  382214احمد عالء الدين عبدالخالق وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  9

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  342824اشرف فاروق وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  10

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  342824اشرف فاروق وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  11

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  428333طب و شركاه ، سبق قيدها برقم   جمال بكر ق -  12

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان 25255212وفي تاريخ  428333تعديل اسم الشركه ليصبح / جمال بكر قطب وشريكته ، سبق قيدها برقم    -  13

 القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255235وفي تاريخ  428041اسامه عبدالعزيز عبدالحليم وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  14

 التأشير: شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

الى: شريف مجدى سعد حنا  344438أشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم توصية بسيطة  تم الت  25255254،  فى تاريخ :   -  1

 وشركاه

 -الى: ) وديان مصر (  222240شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255254،  فى تاريخ :   -  2

 مهندس / محمد جوهر ، لمياء ثروت عبدالقادر، مصطفي عبدالعزيز

الى: خالد عونى ابراهيم  411114شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255254اريخ : ،  فى ت  -  3

 على مصطفى و شريكته

الى: خالد فوزي وشركاه 328822توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255252،  فى تاريخ :   -  4  

الى: االحمدين للتوكيالت  242022توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25525225،  فى تاريخ :   -  5

 التجارية )احمد منصور و شركاه(

الى: حسن عبد القوى  382522توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255258،  فى تاريخ :   -  6

عيد وشركائهمسالمه وعبد الحافظ الس  

الى: حسن عبد القوى سالمه  382522شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255258،  فى تاريخ :   -  7

 وعبد الحافظ السعيد وشركائهم

ده عبد الفتاح الى: حما 382131شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255258،  فى تاريخ :   -  8

 معوض وشريكه

الى: مستشفى د/ محمود  285140شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255258،  فى تاريخ :   -  9

 جمال ماضى ابوالعزائم وشركاه

الى: يوسف مصطفى  814134شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255215،  فى تاريخ :   -  10

 وشريكه

الى: شركة نانسى وليم  424450شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255211،  فى تاريخ :   -  11

 جاد الله متى وشريكها

الشركة المصرية  الى: 148024شركة مساهمة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  12

 للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية

الى: خالد شعبان االمام  382484شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  13

 عبد العظيم وشريكه

الى: شاهر وشركاه 214211المقيدة برقم  توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة  25255212،  فى تاريخ :   -  14  

الى: شريف محمد عباس  451540توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  15

 وشركاه

عمر احمد عبدالرحيم الى:  348418توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  16

 اسماعيل وشريكه

الى: محمد السعيد شحاته  242534توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  17

 وشريكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

نومورا ) نعيم الى: د 303155توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  18

 عازر متري وشريكه (

الى: مخبز االخالص )  212213شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255214،  فى تاريخ :   -  19

 فتحى فكرى فتحى وشركاة (

الى: مخبز االخالص )  122132توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255214،  فى تاريخ :   -  20

 فتحى فكرى فتحى وشركاة (

الى: محمد عماد وشركائه 382252توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255214،  فى تاريخ :   -  21  

الى: تعديل اسم الشركه  428333شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  22

 ليصبح / جمال بكر قطب وشريكته

الى: محمود احمد احمد  451243شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  23

 محمد سليمان و شريكه

الى: تعديل اسم الشركه  428333توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  24

 ليصبح / جمال بكر قطب وشريكته

الى: اشرف فاروق  342824شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  25

 وشريكه

الى: اشرف فاروق  342824شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  26

 وشريكه

الى: اشرف فاروق  342824توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  27

 وشريكه

الى: احمد عالء الدين  382214توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  28

 عبدالخالق وشركاه

الى: احمد عالء الدين  382214شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  29

اهعبدالخالق وشرك  

الى: سمير اشعيا وشركاة 328144شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  30  

الى: سمير اشعيا وشركاة 328144توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  31  

الى: مجدي محمد مختار  125224توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   52552122،  فى تاريخ :   -  32

 وشريكته

الى: عماد ميشيل نقوال  334444توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  33

 وشريكته

الى: احمد عبد الواحد  334323كة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شر  25255212،  فى تاريخ :   -  34

 رفعت احمد وشريكه

الى: خالد عبدالسالم محمد  422220توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255218،  فى تاريخ :   -  35

 وشريكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: حسن محمد حسن  242425ة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شرك  25255218،  فى تاريخ :   -  36

 محمد محمد وشريكيه

الى: حسن محمد حسن  242425شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255218،  فى تاريخ :   -  37

 محمد محمد وشريكيه

الى: حسن محمد حسن  242425ية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم توص  25255218،  فى تاريخ :   -  38

 محمد محمد وشريكيه

الى: ايهاب رشدى و  414381توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255218،  فى تاريخ :   -  39

 شركاه

 -الى: سنترال فؤاد هاوس  254214تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم توصية بسيطة    25255223،  فى تاريخ :   -  40

 د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه

 -الى: سنترال فؤاد هاوس  254214شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  41

 د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه

 -الى: سنترال فؤاد هاوس  254214توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223تاريخ : ،  فى   -  42

 د / اشرف فؤاد كامل وشريكيه

 -الى: سنترال فؤاد هاوس  254214شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  43

فؤاد كامل وشريكيهد / اشرف   

الى: عبد الرحمن  420541شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  44

 وشركاءه

الى: مصطفي كامل جامع  422402توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255224،  فى تاريخ :   -  45

 وشريكه

الى: شركة البرعى لتجارة  242222شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255224،  فى تاريخ :   -  46

 االقمشة بالجملة , جمال وعصام ومحمدسعد البرعى و احمد نبيل سعد ابراهيم البرعى وشريكهم

الى: شركة البرعى لتجارة  242222عديل اسم الشركة المقيدة برقم توصية بسيطة  تم التأشير بت  25255224،  فى تاريخ :   -  47

 االقمشة بالجملة , جمال وعصام ومحمدسعد البرعى و احمد نبيل سعد ابراهيم البرعى وشريكهم

حمد الى: محمود عبدالله م 142254شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255220،  فى تاريخ :   -  48

 السيد و شريكه

الى: محمود عبدالله محمد  142254توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255220،  فى تاريخ :   -  49

 السيد و شريكه

الى: السيد ابراهيم  388202توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255220،  فى تاريخ :   -  50

 عبدالحميد وشركاه شركه الجمهوريه للتوريدات

السقا للتجاره الى: شركه  238420شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255222،  فى تاريخ :   -  51

 والتوكيالت التجاريه

الى: القاهرة للمقاوالت  312333شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255224،  فى تاريخ :   -  52

 والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: القاهرة للمقاوالت  312333الشركة المقيدة برقم  توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم  25255224،  فى تاريخ :   -  53

 والتوريدات العموميه حاتم محمد شوقى وشركاه

الى: هيثم مصطفى  428203شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255224،  فى تاريخ :   -  54

 وشريكه

الى: طارق شريف  322541تأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة تضامن  تم ال  25255224،  فى تاريخ :   -  55

 وشركاة

الى: عماد احمد محمد  334122توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255224،  فى تاريخ :   -  56

 خريبه وشركاه

الى: رامى محمد ياسر  412154الشركة المقيدة برقم  شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم  25255224،  فى تاريخ :   -  57

 وشريكه

الى: عادل وهيب و  382422شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255235،  فى تاريخ :   -  58

 شريكه

الى: مينا طلعت نجيب  512434شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255235،  فى تاريخ :   -  59

 وشريكه

الى: طارق محمد عبدالله  222011توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255231،  فى تاريخ :   -  60

 و شركاه


