
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغسطس شهر  غرفة األسكندرية جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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عن ادارة وتمليك  12521برقم  21211231، قيد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   احمد بدوى عبد الخالق نوار  ، تاجر -  1

بجهة :  وانشاء وايجار مراكز الغوص واالنشطة البحرية وااللعاب المائية واالكواسنتر والسفارى والسنوركل ورحالت الغوص ،

كنج مريوط -موتل كنج مريوط شارع متفرع من شارع عمر المختار   

عن جزارة ،  52721برقم  21211212، قيد فى  111110111براهيم عبدالحميد اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد ا -  2

قسم -االرضى  -محل  -خورشيد  -بجهة : ش المراغى العمومى امام صيدلية حبيبه   

عن ادارة وتمليك  12521برقم  12121123، قيد فى  111110111احمد بدوى عبد الخالق نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

بجهة :  وانشاء وايجار مراكز الغوص واالنشطة البحرية وااللعاب المائية واالكواسنتر والسفارى والسنوركل ورحالت الغوص ،

وراس ماله -قسم الجمرك ونشاطه / مكتب خدمات بحرية -محل  -نصر الدين  51الرئيسى بالعنوان /  / (12111) 

عن توريدات مخلفات  52527برقم  21211214، قيد فى  511110111ولى فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر طه طه مت -  4

قسم - 11قطعه رقم  -الدور االرضى  -بعد قريه ابومسعود خلف الميكانيكى  -الكرتون ، بجهة : قريه بورسعيد   

عن تصليح  52571برقم  21211214، قيد فى  1111111101احمد طارق احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

قسم -محل  -الدور االرضى  -ة البيطاش -ش النيابه ) المساهمين ( متفرع من ش الطيار  1ابواب سيارات ، بجهة :   

عن معرض  52211برقم  21211212، قيد فى  511110111شريف محمد شحاته محمد الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

قسم - 4محل  -الحضره القبليه  -ش سعيد الجندى  33ارات لحساب الغير ، بجهة : بيع سي  

عن توريدات  52262برقم  21211225، قيد فى  5111110111نجاح محمد عبدالمطلب متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 -( الثانى 212شقه) -لوران  -ش عبدالسالم عارف 211و التركيبات العامه فى مجال الميكانيكا ) ماعدا توريد العماله ( ، بجهة : 

 قسم

، قيد فى  1111110111مصطفى محمد جادالله منصور ) مصطفى للتعبئة والتغليف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

قطعة  23خلف مبرة العصافرة نقابة معلمين قطعة  21عن تصنيع مواد التعبئة والتغليف ، بجهة : ك  52574برقم  21211215

قسم -ارض   

عن  52761برقم  21211214، قيد فى  2511110111محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

قسم -عماره حمدى خليفه  -السيوف  -مكتب رحالت ورفع ونقل موبيليا ، بجهة : ش جميله بوحريد   

عن  52761برقم  21211214، قيد فى  2511110111فرد ، رأس ماله ،  محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد  ، تاجر  -  10

شقه ونشاطه مكتب رحالت وراس ماله  -سكينه االرض الجديده رمل ثان  7مكتب رحالت ورفع ونقل موبيليا ، بجهة : امتداد ش 

251111 

عن تسويق  52572برقم  21211215فى  ، قيد 121110111معتز اشرف محمد عبدالفتاح بدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

قسم -شقه  -كليوباترا حمامات  -ش الجمال 24عقارى ، بجهة :   

عن بيع و  52262برقم  21211212، قيد فى  111110111خيرالله جبريل ابوبكر مخيون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

قسم -محل  -برج العرب القديم  -تصنيع منتجات اليوبيسى ، بجهة : ش مستودع االنابيب   

عن تجارة  52732برقم  21211212، قيد فى  151111011ابراهيم محمد عبدالمقصود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

قسم -محل  -االرضى  -رمل ثان (  -) ارض المفتى الجديدة  4مواد غذائية ، بجهة :   
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عن بقاله عامه  52212برقم  21211212، قيد فى  111110111خلف احمد محمود طه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

قسم -محل  -االرضى -العصافره قبلى بجوار مركز الهبى الطبى  45من شمال متفرع  31والبان ، بجهة : ش   

عن بيع  52237برقم  21211223، قيد فى  121110111السيد ابراهيم محمد السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

قسم - 2محل رقم  -سموحة  -كماليات سيارات ، بجهة : ميدان سرى باشا   

عن تقطيع  52562برقم  21211215، قيد فى  111110111مزه ابوموسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد جالل ح -  16

قسم -محل  -ش على هيبه  17وتجهيز الصاج ، بجهة :   

عن حظيره  52567برقم  21211212، قيد فى  511110111عالء على عبدالرحمن احمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

قسم -حظيره  -خورشيد البحريه  -زبه الروضه مواشى ، بجهة : ع  

عن مخبز  52216برقم  21211216، قيد فى  111110111ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

قسم ثان -شامى ، بجهة : شارع مدرسة قباء العماروه الكبرى   

عن بقاله  52271برقم  21211211، قيد فى  251110111رأس ماله ،  وليد عادل جابر مصطفى العواد  ، تاجر فرد ،  -  19

قسم -محل  -الدور االرضى  -حاره االوحدى  12جافه ، بجهة :   

عن مكتب  52272برقم  21211211، قيد فى  151110111احمد محمد عرفه خطاب القرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

قسم -محل  -ارضى  -العوايد  -امام مشمش على السيد عزبة محسن الكبرى  2ال مقاوالت مصاعد ، بجهة : البكاتوشى ش  

عن صيدلية  52716برقم  21211213، قيد فى  111110111محمد عبدالرحيم فرغلى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

قسم -، بجهة : ش البيطاش الرئيسى بجوار البنك االهلى البيطاش   

عن  52721برقم  21211217، قيد فى  211110111وجود على عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالم -  22

قسم -محل  -ش مسجد الطيار البيطاش برج معاذ امام حى العجمى  2مكتب تاجير سيارات لحساب الغير ، بجهة :   

عن مالبس جاهزة  52242برقم  21211223ى ، قيد ف 121110111حسين فريد موسى حنوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

قسم -محل  -اكتوبر  2امام جمعية  27مع  2ش  147) ماعدا المالبس العسكرية ( ، بجهة :   

عن صيدليه  52223برقم  21211216، قيد فى  111110111زياد احمد حسن محمد الخزرجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

قسم-رشدى-كفر عبده-الفقارشارع على باشا ذو  13، بجهة :   

عن  52262برقم  21211225، قيد فى  121110111اسماعيل على حسن على منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

قسم -محل  -الدور االرضى  -تعاونيات سموحه  124صالون حالقة ، بجهة :   

عن مطعم فول  52632برقم  21211222، قيد فى  15111011بكرى عبدالظاهر بكرى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

قسم -محل  -خلفى القبارى  11محل  32بلوك  3و فالفل و سندوتشات و كشرى ، بجهة : بشاير الخير   

عن  52642برقم  21211227، قيد فى  211110111زياد صالح الدين محمد محمد السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

قسم -جليم  -طريق الجيش  322نات اليفه ، بجهة : بيع مستلزمات حيوا  

عن  52654برقم  21211227، قيد فى  111110111والء عبدالصبور السيد احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

قسم -محل  -عماره النجار  -الحضره الجديده  -توريد كيماويات مواد بناء ، بجهة : ش قنال المحموديه   

عن  52672برقم  21211231، قيد فى  111110111انجى عالء على شعيب عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

قسم -محل  -ش حافظ قبطان  74توريد وتوزيع الفواكه بالجمله ، بجهة :   

عن بيع و  52665قم بر 21211231، قيد فى  121110111وليد محمد عبدالفتاح محمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

قسم -محل  -ش على طلعت و ش راغب باشا  26تنظيم  42تجاره االبواب المصفحه ، بجهة :   
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عن بقاله  52664برقم  21211231، قيد فى  111110111هدى سالم على عبدالله الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 جافه ، بجهة : عزبه جون الصغرى امام الكليه البحريه

عن ادوات مدرسية  52234برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد عادل السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 - 3محل  -ش عبدالمنعم رياض عصافرة قبلى  32وورقيات جمله ) ماعدا تصوير المستندات وجميع اعمال الطباعة ( ، بجهة : 

 قسم

عن  52725برقم  21211217، قيد فى  511110111النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد صالح الدين محمد ابراهيم -  33

قسم -ابيس الثانية  -تعبئة وتغليف مواد غذائية ، بجهة : ش البترول خلف معهد محمد رجب عزبة االوقاف   

عن شحن  52257رقم ب 21211211، قيد فى  111110111سعيد رمضان على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

قسم - 2محل رقم  -باكوس  -ش االخوان  11بطاريات ، بجهة :   

عن كاوتش و  52625برقم  21211231، قيد فى  51110111احمد متولى عباس محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

قسم -محل  -سيدى بشر بحرى  -ش ملك حفنى  322بطاريات ، بجهة :   

عن نقل داخلى  52214برقم  21211212، قيد فى  121110111مر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على مبارك على ع -  36

قسم -مكتب  -الدور الثالث علوى  -السيوف  -اعلى صيدليه البيسى  -ورحالت ، بجهة : ش امين حسونه   

عن بيع كشرى ،  52252برقم  11212112، قيد فى  111110111احمد السيد عبدالهادى خيال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

قسم - 4بجهة : دوران السيوف ش جميله بو حريد برج ايوب بركه محل   

عن بيع خرده ،  52242برقم  21211211، قيد فى  111110111هند ابراهيم احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

قسم -محل  -اول عزبة كرابيجو  2بجهة :   

عن موبيليات  52253برقم  21211223، قيد فى  111110111بى قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال مفيد عرا -  39

قسم -محل  -باكوس  -ش المتقى  1مستعمله ، بجهة :   

عن  52241برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد اسماعيل محمد اسماعيل الصيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

قسم -محل  -عزبة محسن  11غذائية ، بجهة : ال عز نمره تعبئة سكر ومواد   

عن خياطة ،  52217برقم  21211216، قيد فى  251110111هدى صبرى السيد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

قسم - 2محل رقم  -الدور االرضى  -تنظيم شارع صيدلية سالى من ش المهداوى المندرة قبلى  13بجهة :   

عن مكتب  52723برقم  21211212، قيد فى  111110111راندا عادل عبدالمنعم عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

قسم -محل  -عرامه العصافرة قبلى 31ش سليمان الفارس متفرع من  23رحالت ، بجهة :   

عن بيع وتغير  52216برقم  21211216ى ، قيد ف 111110111محمد سعد بسطويسى عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

قسم -محل  -زيوت سيارات ، بجهة : اول ش الكينج القديم بجوار محالت الشايب   

عن تصنيع طبالى  52241برقم  21211223، قيد فى  51110111طاهر شكرى عبده عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

قسم -محل  -خشبية ، بجهة : ش الرحمه خورشيد   

عن بقاله جافه ،  52651برقم  21211227، قيد فى  51110111محمود عمران حسن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

قسم -الهانوفيل  -بجهة : ام زغيو خلف مخازن طلعت   

اهزة ) عن مالبس ج 52657برقم  21211227، قيد فى  2511110111بيتر فايز وليم سام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

قسم -محل  -االبراهيمية  -ش عمر لطفى  112ماعدا المالبس العسكرية ( ، بجهة :   

عن بيع  52622برقم  21211231، قيد فى  121110111ابراهيم محمد ابراهيم احمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

قسم - 4محل رقم  -كليوباترا  -ش الدير  4مالبس رياضيه ، بجهة :   
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عن مكتب  52522برقم  21211215، قيد فى  111110111اشرف محمد يونس بسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

قسم -شقه  -االول علوى  -ش المروه من الشهيد مصطفى شعبان السيوف 37رحالت ، بجهة :   

عن بيع احذيه ،  52221برقم  21121221، قيد فى  111110111محمد سليمان بيومى الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

قسم -محل  -الدور االرضى  -الورديان  -سوق البهتيمى  122نهايه ش  36بجهة : باكيه   

برقم  21211212، قيد فى  111110111خليل للتوريدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد محمد خليل النور البدرى  -  50

طريق الكافورى 1405ك -وازم صناعيه ، بجهة : عزبه السراحنه بحرى عن توريدات قفازات صناعيه و ل 52226  - 

عن تنمية  52764برقم  21211212، قيد فى  511110111والء سعيد السيد يوسف حنوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

تراخيص اسة بعد الحصول على المهارات بشرية لالطفال فوق سن اربع سنوات ) فيما عدا خدمات االنترنت والعمال واالمن والحر

قسم -شقة  -االول علوى  -ش امين حسونة  62، بجهة :  2121/7/15بتاريخ  3451/4121الالزمة ( موافقة امنية رقم   

عن خضروات  52233برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد سيف النصرعلى فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

قسم -محل  -عزبة الهجانه  -جهة : مخزن الزيت بجوار مخبز قصر الشيماء و فاكهه بالتجزئه ، ب  

عن محمصه  52272برقم  21211224، قيد فى  121110111السيد فؤاد محمد احمد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

قسم -محل  -سموحه  -ش البرت االول مع ش كمال الدين صالح  26وحلويات ، بجهة :   

، قيد  111110111يمن العربى محمود محمد عبدالله )العربى لتعبئة و توزيع المواد الغذائية(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  54

محل الدور  -بجوار كافيتريا بيبو  -عن تعبئة و توزيع المواد الغذائية ، بجهة : ابو تالت الرئيسى  52225برقم  21211225فى 

قسم -االرضى   

عن  52612برقم  21211225، قيد فى  511110111محمد جادالرب عبد الحق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على محمود -  55

قسم -محل  -المندره قبلى  -ش النبوى المهندس  2بيع احذيه ، بجهة :   

وريدات عن ت 57111برقم  21211231، قيد فى  211110111مصطفى احمد محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

قسم - 11شقه  -سموحه  -تنظيم ش االميره امينه فاضل و حاليا ش الصفا  4فى مستلزمات الديكور ، بجهة :   

عن مكتب رحالت ،  52721برقم  21211217، قيد فى  51110111كيرلس شفيق جيد سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

قسم -مكتب  -االرضى  -ش ابن ناجى  2بجهة :   

، قيد فى  1111110111عبداللطيف جابر عبداللطيف عبادى ) العبادى للمقاوالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

سيدى بشر بحرى  -ش امتداد ش التقوى من ش اسكندر ابراهيم ميامى 1عن مقاوالت متكامله ، بجهة :  52224برقم  21211211

قسم -محل  -  

عن بقاله  52415برقم  21211211، قيد فى  111110111ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق عبده رزق احمد شمس الدي -  59

قسم اول -لوران  -ش محمود صدقى  22عامه و خضراوات و فاكهه ، بجهة :   

عن بيع بن  52213برقم  21211212، قيد فى  111110111سمر سيد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

قسم -محل  -االبراهيميه  -ش محمد فؤاد جالل  16نه ، بجهة : ومشروبات ساخ  

عن  52211برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد نورالدين ابو المجد احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -حظيره  -االرضى  - بجوار مهندس عبدالرحمن بغداد146قطعه13حوش 3تربية مواشى تسمين و حالبه ، بجهة : العامريه ذراعه

 قسم

عن مصنع  52271برقم  21211224، قيد فى  111110111سامح محمود عبدالرحمن مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

قسم -شقة  -الثانى علوى  -متفرع من ش بورسعيد  -ش حطين السيوف  23مالبس ) ماعدا المالبس العسكرية ( ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 52232برقم  21211223، قيد فى  1111110111بدالمنعم عبدالجليل الحليوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالله شحاته ع -  63

ود عن اعمال مقاوالت فى مجال اعمال المبانى والخرسنات واعمال محطات شبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوق

قسم -محل  -االبراهيميه  -تقاطع طيبه مع سينا  61واعمال الكهروميكانكيه ، بجهة :   

عن  52246برقم  21211211، قيد فى  121110111ابراهيم محمود ابراهيم البدوى )البدوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

قسم -محل  -االرضى  -عصافره قبلى  -ش الصحابه ثان شمال  5بقاله جافه و عطاره ، بجهة :   

عن محل  52714برقم  21211213، قيد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد فايز عبدالعزيز محمود  ،  -  65

قسم -محل  -لوران  -ش محمد درى باشا  15ادوات كهربائيه ، بجهة :   

عن بويات و حدايد  52713برقم  21211213، قيد فى  51110111ابراهيم محمود سعد ضبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

قسم -محل  -االرضى  -عماره بانوراما الزهور  -بحرى الطريق ش الزهور  21سكندريه مطروح ك، بجهة : طريق ا  

عن مصنع تشكيل  52711برقم  21211213، قيد فى  121110111عمرو دياب محمود سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

قسم -مصنع  -ر معادن و صناعة ادوات صحيه ، بجهة : نجع عبدالرؤوف خليل خلف مصنع النجا  

عن بيع  52712برقم  21211213، قيد فى  211110111انور عبدالحميد عبدالباقى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

قسم -محل  -االرضى  -مراتب ، بجهة : الطريق الدائرى الجديد عزبه زقزوق   

عن  52255برقم  21211223، قيد فى  101115111مصطفى محروس رمضان يوسف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

مكتب  -حرى سيدى بشر ب -رحالت داخليه وتوريدات فندقيه فى مجال الكهرباء واساس فندقى ، بجهة : محمد نجيب برج الصحابه 

قسم -  

عن  52645برقم  21211227، قيد فى  111110111احمد صبحى محمود حسن حسن عسل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

قسم - 13شقة رقم  -الدور االول علوى -منطقة الزهراء السيوف  -ش اديب معقد  1ديكور وتصميمات هندسية ، بجهة :   

عن ورشه الوميتال  52652برقم  21211227، قيد فى  511110111،  بخيت رزق بخيت شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  71

قسم - 3محل رقم  -الدور االرضى  -شاطئ النخيل  -اكتوبر  2، بجهة : ش ابوبكر الصديق متفرع من   

عن  52524برقم  21211214، قيد فى  1111110111كيرلس لطيف تاوضروس مالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

قسم -سيدى بشر قبلى  -ش حسن رفعت  21عقارى ومقاوالت متكامله مع جهات ملزمه بالخصم والتحصيل ، بجهة : استثمار   

عن  52524برقم  21211215، قيد فى  121110111سوها محمد عباس محمد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

قسم -شقة  -انى علوى الث -لوران  -ش عبدالجليل سعد 11توكيالت تجارية ، بجهة :   

عن تجاره  52521برقم  21211215، قيد فى  111110111محمد عبدالحليم محمود عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

قسم - 5محل رقم  -الدور االرضى  -ش نوح افندى متفرع من ش فؤاد  2حيوانات اليفه ، بجهة :   

عن مخبز  52241برقم  21211211، قيد فى  121110111فرد ، رأس ماله ،   محمد عبدالعظيم محمد محمد  ، تاجر -  75

قسم -محل  -ش الناصر محمد  126افرنجى ، بجهة :   

عن بيع  52751برقم  21211212، قيد فى  151110111محمد رشاد عبداللطيف محمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

قسم -محل  -المندره قبلى  -لنبوى المهندس من ا 31من ش  21ش  2اسماك ، بجهة :   

عن عموم  52727برقم  21211212، قيد فى  5111110111مروان عبدالقادر محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 -ابع الر -سيدى بشر قبلى  -ش عقل باشا  116( ، بجهة : 2من المجموعه  32والفقره  16االستيراد والتصدير)ماعدا المجموعه 

قسم -شقه   

عن مقاوالت  52624برقم  21211231، قيد فى  1111110111احمد عابدين فايد محمد غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

قسم -شقة  -عمومية ، بجهة : ش عمر بن الخطاب من الشرقاوى الحضرة الجديدة   



 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

عن بيع دواجن ،  52662برقم  21211231، قيد فى  10111511على محمد ادهم حسين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

قسم - 1محل رقم  -بجهة : ابراج ماتسوبيشى ش بطل السالم   

عن عموم  52252برقم  21211211، قيد فى  111110111مصطفى مهدى السيد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

قسم -( 1شقه ) -الثامن عشر  -ش مسجد سيدى بشر بحرى  7ا( ، بجهة : توريدات المستلزمات الطبيه )ما عدا االدويه و مكوناته  

عن بيع مالبس  52221برقم  21211211، قيد فى  311110111محمد ايمن محمد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

الدور  -جوار كوافير الجمال طريق اسكندريه مطروح امام مجوهرات طاما ب 62جاهزه )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : 

قسم -محل  -االرضى   

عن فرن عيش  52222برقم  21211211، قيد فى  111110111زكريه شافع سعيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

مقس -محل  -العجمى  -البيطاش بجوار السورى العطاره  -ش فضة امام كافيتريا اوالد سرور  2شامى ، بجهة : بوابة   

عن مصنع  52212برقم  21211212، قيد فى  1111110111ايمان عبدالعظيم السيد صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

قسم -محل  -الراس السوداء  -متفرع من ش احمد عبدالوهاب  12مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : ش   

برقم  21211211، قيد فى  111110111كى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمر احمد محمد م-بيوتى سنتر سمر مكى  -  84

قسم -شقه  - 42ش الصاغ عبدالسالم بعد رقم  21عن مركز تجميل سيدات )بيوتى سنتر( ، بجهة :  52277  

نع عن مص 52722برقم  21211217، قيد فى  111110111عمرو رضا ابراهيم الشرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

قسم -بحرى الطريق الصحراوى خلف بنزينه اوليبيا   16اثاث ، بجهة : ك   

عن بيع مياه  52252برقم  21211223، قيد فى  51110111مجدى مصطفى فتح سالمه عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

قسم -محل  -غازية ، بجهة : ارض الرز نور االسالم بجوار سنترال الصفا والمروه   

عن بوفيه ، بجهة :  52221برقم  21211216، قيد فى  511110111داليا رمضان حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

قسم -محل  -الثالث ارضى  -ش البكاتوشى العمومى بجوار موقف البكاتوشى العمومى 1  

 21211213، قيد فى  111110111،   محمد محمود لتجارة الغالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله -محمد محمود طه محفوظ  -  88

قسم -محل  -ش المهداوى اسفل مسجد الرحمن الرحيم 23عن تجارة غالل ، بجهة :  52713برقم   

عن محل  52724برقم  21211213، قيد فى  1511110111عبدالرحمن احمد حسين عطاالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

قسم -محل  -رابعه الناصريه  -ش بطل السالم  3لعسكريه( و اقمشه بالجمله ، بجهة : و معرض بيع مالبس )ما عدا المالبس ا  

عن رسم على  52224برقم  21211225، قيد فى  211110111محمد محمود محمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

قسم -شقه  -بجوار مجمع مدارس الفنار  3الخشب دون اعمال الطباعه ، بجهة : حارس   

عن اعداد و بيع  52656برقم  21211227، قيد فى  511110111محمد يوسف حبشى دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

برج االقصى العصافره بحرى  416المشروبات الساخنه و البارده و مشتقات العجين سابقة التجهيز ، بجهة : ش االطلس مع الحاره 

قسم -محل  -  

، قيد  1111110111قاسم للمقاوالت العامه والتوريدات الحكوميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -بد النبى عمر محمود قاسم ع -  92

عن مقاوالت عامه وتوريدات حكوميه والتعامل مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : عقار  52623برقم  21211231فى 

قسم-محل-كوبرى الناموس-شارع فرن ابو رفعت من شارع مكه 2رقم   

عن  52622برقم  21211231، قيد فى  111110111نهال محمد ابو الفتوح السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

قسم - 2ثانى محل رقم  -( شارع الشهر العقارى 2( برج الحريه عمارة رقم )2اكسسوار حريمى ، بجهة : ابراج اسكندريه )  

عن مطعم  52622برقم  21211231، قيد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد القبارى محمد احمد عويد  ، -  94

قسم -محل  -القبارى  -ش االمير لؤلؤ و ناصيه الملك شاه  25مشويات ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

برقم  21211214، قيد فى  1111110111احمد محمد السيد عبدالونيس محمود الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 -الدور العاشر علوى  -ابويوسف بحرى  -العجمى  -برج دبى  -ن مقاوالت عموميه ، بجهة : ش الروضه الخضراء ع 52553

قسم -شقه   

عن بيع  52222برقم  21211212، قيد فى  111110111اسماعيل صبحى محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

ل مح -خلف محالت تنمية المجتمع المحلى المجموعة الثالثة فيكتوريا  44هة : امام مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرية ( ، بج

قسم -  

برقم  21211212، قيد فى  121110111يوسف كرم زغلول زكى حبيش ) زغلول ماركت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

سمق - 7,2محل  -القبارى 13عن سوبر ماركت ، بجهة : بشاير الخير بلوك  52732  

، قيد فى  111110111الجمل للتوريد والتوزيع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمد الدكتور عبدالنبى محمد الجمل  -  98

 212ش  2عن توريدات عموميه فى مجال المنظفات والمواد الغذائيه ومستلزمات الصيدليات ، بجهة :  52722برقم  21211212

قسم -شقه  -الورديان  -نجع العرب   

عن توزيع  42677برقم  21211217، قيد فى  111110111احمد عصام عثمان عبدالله عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

قسم -مدينه فيصل سيدى بشر قبلى  52مستحضرات التجميل والعنايه الشخصيه والعنايه المنزليه ، بجهة : عماره   

عن توزيع  42677برقم  21211217، قيد فى  111110111، رأس ماله ،  احمد عصام عثمان عبدالله عيد  ، تاجر فرد  -  100

ونشاطه توزيع -االول 2مدينه فيصل سيدى بشر قبلى شقه  55مستحضرات التجميل والعنايه الشخصيه والعنايه المنزليه ، بجهة : 

51111ر وراس ماله االدويه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه وتصنيهم لدى الغي  

عن مكتب بيع  52211برقم  21211216، قيد فى  111110111نوره سعد بسيونى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

قسم -شقه  -االرضى  -سيدى بشر قبلى  -ش مسجد التائبين  212ش  54سيارات ، بجهة :   

عن  52212برقم  21211216، قيد فى  5111110111له ،  احمد محمد سمير محمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ما -  102

قسم -مكتب  -ش نور الهدى غبريال  27( ، بجهة :  2من المجموعه  32و الفقره  16استيراد ) فيما عدا المجموعه   

يه عن محل احذ 52762برقم  21211212، قيد فى  511110111عصمت انور سعيد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

قسم -محل  -وشنط ، بجهة : العجمى ستار طريق اسكندريه مطروح   

عن بيع  52763برقم  21211212، قيد فى  111110111سيف الدين محمد محمد احمد نحله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

قسم -محل  -و تغيير زيوت داخل عبوات ، بجهة : الناصريه القديمه ش ورشة الميكنه الزراعيه   

عن  52221برقم  21211224، قيد فى  111110111احمد مصطفى جابر حسنين عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

قسم -محل  -حارة المكتب متفرع من مندره من شارع الترسانة  3محل خردوات ، بجهة :   

عن مقاوالت  52222برقم  21211225فى ، قيد  1111110111محمد صبحى الحسين خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

قسم -مكتب  -ش الخلفاء الراشدين بجوار منزل سعيد النجار الهانوفيل بحرى  11عامة ، بجهة :   

عن  52617برقم  21211225، قيد فى  511110111محمد اسماعيل عطيه مصطفى سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

قسم -محل  -ش محمد نجيب بالعماروه الكبرى من ش مصطفى كامل  33بيع ادوات كهربائيه ، بجهة :   

عن سوبر  52612برقم  21211225، قيد فى  1111110111حسام عبدالاله عبدالحميد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

قسم -االبراهيميه  -ش هيليوبلس  24ماركت و تجارة مواد غذائية ، بجهة :   

عن تعبئه  52752برقم  21211217، قيد فى  511110111هيم الرشيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد احمد ابرا -  109

قسم -ابيس الثانية  -اكتوبر مدخل محمد رجب حوش المسيرى  2وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : ش   
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عن محمصه ، بجهة  52776م برق 21211212، قيد فى  111110111امير شنوده اسعد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

قسم - 2محل  - 3قبلى عقار  21: ش الصفا ك   

عن تعبئه  52752برقم  21211217، قيد فى  511110111محمد احمد ابراهيم الرشيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

نشاط استيراد مد الرشيدى مركز قلين بوتغليف مواد غذائيه ، بجهة : قلين بجوار مركز شباب كفر المرازقه بملك / احمد ابراهيم مح

خمسمائة الف جنيه 511111( وراس مال  2من المجموعه  32والفقره  16وتصدير )ما عدا المجموعه   

عن مستلزمات  52212برقم  21211216، قيد فى  211110111فاطمه محمد مرسى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

ش  -ف ابويوس -ناتها( و تصنيع مالبس )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : من ش الحديد و الصلب طبيه )ما عدا االدويه و مكو

قسم - 7محل  -االول  -على بن ابى طالب   

عن بيع  52273برقم  21211211، قيد فى  111110111ايناس الرفاعى مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

قسم -محل  -سيدى بشر بحرى  -ش محمد نجيب 117لفاكسسوار موبايل ، بجهة : خ  

عن بازار  52273برقم  21211224، قيد فى  51110111ابراهيم سمير ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

قسم -محل  -متفرع من جمال عبدالناصر  621ش  11)حلويات و سجائر( ، بجهة :   

عن  52622برقم  21211222، قيد فى  111110111سن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى صبحى ابواليزيد محمد ح -  115

سمق -حجرة  -الدور االرضى  -خلف السكة الحديد الحضرة الجديدة  -عزبة اربيسكو  -شارع العروبة  32مكتب رحالت ، بجهة :   

عن  52526برقم  21211214قيد فى  ، 111110111ايمن فتحى شحاته محمد طبنجات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

قسم -السيد الفرينش  -بجوار مسجد االول االخر  -طريق اسكندريه مطروح 22مزرعة ارانب ، بجهة : ك  

عن محمصه ،  52242برقم  21211211، قيد فى  111110111محروس لمعى جبره مالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

قسم - 2محل  -طريق اسكندريه مطروح بجوار كافيتريا طرمان بجوار محل احمد سعد  -يب ش الخط 1بجهة : الهانوفيل بحرى   

 52761برقم  21211212، قيد فى  111110111بازار زوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد يسرى احمد محمد زوق  -  118

قسم -محل  -المعمورة البلد  -عن بازار ، بجهة : شارع ابوقير العمومى بجوار جيالتى المزين بعماره زوق   

عن بيع  52725برقم  21211212، قيد فى  511110111كريم احمد لبيب مصطفى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

قسم -محل  -سيدى جابر  -ش الجواهر  44ش الهاللى امام  22اجهزة كهربائية وموبايالت ، بجهة :   

عن بوفيه ، بجهة :  52242برقم  21211223، قيد فى  51110111ر فرد ، رأس ماله ،  محمد على مبارك عبيد  ، تاج -  120

قسم -محل  -ش الكورى امام المزلقان العامريه   

عن تنميه  52242برقم  21211223، قيد فى  511110111ايمان على السيد ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ه رقم ا عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسه بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه امنيمهارات فوق االربع سنوات فيم

قسم-شقه  -، بجهة : ش الفردى من ش نقطه الساحل برج المهدى البيطاش 2121/2/3بتاريخ  3745/2743  

عن تجاره و  52652برقم  12272121، قيد فى  251110111امل محمد عبدالغفار طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

قسم -محل  -السيوف شماعه  -ش ارض صالح عيد  4توزيع مبيدات حشريه ، بجهة :   

عن مركز  52621برقم  21211227، قيد فى  511110111عبدالعزيز عادل عبدالعزيز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

قسم -كليوباترا  -ش بورسعيد  تجميل رجالى و مساج ، بجهة : ش مدحت سيف اليزل من  

عن ورشة تصنيع  36172برقم  21211214، قيد فى  51110111وفاء زخارى توفيق شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

قسم -شقة  -االرضى  - -محرم بك شارع االسكندرانى 73مفروشات ، بجهة :   
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عن ورشة تصنيع  36172برقم  21211214، قيد فى  51110111،   وفاء زخارى توفيق شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  125

 -ونشاطه / مالبس جاهزة  -قسم كرموز  - 1محل رقم  -ش البساتين غيط العنب  32مفروشات ، بجهة : الرئيسى بالعنوان / 

جنيها ( 11111وراس ماله )   

عن مركز  52552برقم  21211214، قيد فى  115111101زينب محمود سيف منصور حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

،  2663/3521تنميه مهارات بشريه )فيما عدا االمن والحراسه واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه(موافقه امنيه 

قسم-الفلكى-شارع احمد حسن 51بجهة :   

عن تقديم  52521برقم  21211214قيد فى ،  111110111حسن احمد انور مرايف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

قسم - 14,15محل ارقام  -الدور االرضى  -سيدى بشر بحرى  -عمارات الطابيه  2المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة :   

 52576برقم  21211215، قيد فى  2511110111عبدالحميد احمد سعد ابراهيم المحروق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

قسم -قطعة ارض  -طريق ميناء ابوقير  -الطابية  -عن خلط وتعبئة اضافات االعالف ، بجهة : عزبة الوردانى   

عن بيع قطع  52711برقم  21211212، قيد فى  111110111له ،  محمود منصور محمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  129

قسم -محل  -بجوار مسجد االسراء و المعراج 11قبلى ش  22,5غيار محمول ، بجهة : ك  

عن بيع  52731برقم  21211212، قيد فى  111110111ناهد محمد محمد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

قسم - 2شقة  -الغيط الصعيدى  -الميزان  -ش االمير عمر  2ة : وصيانة تكييفات ، بجه  

عن توريد  52771برقم  21211217، قيد فى  111110111وليد كمال عطيه سيد احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

قسم -شارع البرنس ابراهيم الحضره قبلى  31خضروات و فاكهه ، بجهة :   

برقم  21211211، قيد فى  121110111دالرحمن حسن محمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالملك حسن عب -  132

قسم -محل  -ارضى  -ش الرصافه  42عن تاجير معدات لحساب الغير ، بجهة :  52275  

عن تحضير  52623برقم  21211227، قيد فى  111110111بسنت احمد محمد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

قسم -الدور االول التجارى محطه قطار سيدى جابر  F19 وتقديم الماكوالت والمشروبات ، بجهة : محل رقم  

عن  52217برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد على عبدالحميد على يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

قسم -محل  -مع سيرهنك لوران تقاطع ش عبدالسالم عارف  216كوافير حريمى ، بجهة :   

عن  52211برقم  21211212، قيد فى  111110111رمضان المصرى عبدالله عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

قسم -محل  -الدور االرضى  -القبارى  -بجوار حالوه السروجى  -بيع زيوت وشحومات ، بجهة : امتداد ش مسجد القبارى   

عن مكتب  52247برقم  21211223، قيد فى  111110111د عبدالعليم محمد قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد احم -  136

قسم -محل  -حاره البيشى سابقا  17جاد يوسف خلف  5رحالت ، بجهة :   

الة جافه ، عن بق 52626برقم  21211222، قيد فى  121110111طارق شحاته محمد شميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

قسم -محل  -الدور االرضى  -اسكوت  -بجهة : المنشية البحرية   

عن مطعم و  52225برقم  21211211، قيد فى  111110111صبحى زغلول  زكى حبيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

قسم -( 1,2,3,4,5محل )13كافيه ، بجهة : بشاير الخير بلوك  

برقم  21211217، قيد فى  121110111بقاله على مسطور (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على مسطور عبيد محمد )  -  139

قسم -محل  -شارع بورسعيد  7/ 11عن بقاله ، بجهة : ابيس  52755  

عن  52724برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود احمد محمد محمد برغوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

قسم -شقه  -سيدى بشر بحرى  -ش فاروق عبدالوهاب  27، بجهة :  تصنيع وتعبئه عطور  
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عن بيع مالبس  52215برقم  21211216، قيد فى  251110111احمد ثابت ابراهيم ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

قسم -محل  -الفلكى  -الملك  12جاهزه )ماعد المالبس العسكريه ( ، بجهة : ش   

عن  52245برقم  21211223، قيد فى  2111110111ن محمود السيد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حس -  142

قسم -شقة  -ش عمربن الخطاب من ش جمال عبدالناصر سيدى بشر بحرى  31مكتب عموم التصدير ، بجهة :   

عن مغسله  52266برقم  21211225فى ، قيد  121110111احمد حسن عبدالمنعم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

قسم -محل  -بسيدى بشر بحرى  535سيارات ، بجهة : تقاطع ش عبدالهادى الجزار من ش   

برقم  21211227، قيد فى  1111110111عمرو محمد فايز محمد احمد الظايط )الظايط(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

قسم -محل  -الحضره القبليه  -ش عمرو بن ابى ربيعه  34( وخردوات ، بجهة : عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات  52621  

، قيد فى  1111110111خردوات الظايط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عمرو محمد فايز محمد احمد الظايط   -  145

الحضره  -ن ابى ربيعه ش عمرو ب 34عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات ( وخردوات ، بجهة :  52621برقم  21211227

قسم -محل  -القبليه   

عن  52552برقم  21211214، قيد فى  511110111تامر محمد عبدالمعطى محمد توحيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

قسم -محل  -سيدى بشر قبلى  -شارع السالم  22معرض بيع سيارات لحساب الغير ، بجهة :   

عن  52527برقم  21211215، قيد فى  511110111دالزين قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد انور عبدالونيس عب -  147

 -الدور الثالث علوى -سموحه  -ش د/سيد فهمى 2ادارة كافيهات و مطاعم ثابته و متنقله و تيك اواى و توريد مواد غذائيه ، بجهة : 

قسم -شقه يمين الصاعد   

عن بيع  52222برقم  21211216، قيد فى  151110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فاروق احمد احمد عرفه   -  148

قسم - 224محل  -المرحله الثالثه  -مستلزمات تكييف ، بجهة : ارض مدينه الحرفيين   

عن دراى  52262برقم  21211212، قيد فى  111110111رضا زكى اثناسيوس فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

قسم -محل  -ش محمد جبريل بجوار قصر قرداحى  2، بجهة : كلين   

عن مقاوالت  52711برقم  21211212، قيد فى  1111110111مصطفى عادل احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

قسم -شقه  -االرضى  -فيكتوريا  -ش جاب الله منصور  2عامه و استشارات هندسيه ، بجهة :   

عن بيع خرده ،  52727برقم  21211212، قيد فى  211110111ف سعدالله شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مينا خل -  151

قسم - 2محل  -بجهة : المحروسه الجديده بجوار صحة دنا   

عن  52741برقم  21211212، قيد فى  251110111محمد محمود السيد محمود مبروك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

قسم -محل  -عزيز فهمى  -ش زنانيرى 125تشات تيك اواى ، بجهة : سندوي  

عن مكتب  52744برقم  21211212، قيد فى  111110111ريهام حنا اسكندر ناروز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

قسم -مكتب  -لصاوى البيطاش امام صيدلية د.محمد ا 2رحالت ، بجهة : نهاية ش عبدالفتاح الطلخاوى امام فرن حماده بوابة   

عن  52212برقم  21211212، قيد فى  121110111حسن حسين امبابى محمد ) امبابى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

قسم -محل  -ش تقاطع الظاهر مع الظافر  15منجات البان ، بجهة :   

عن  52215برقم  21211212، قيد فى  011121111ايهاب محمد شوقى جالى سيف الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

لثانى ا -برج جنى  -تصنيع مالبس لدى الغير )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : ش مسجد الصابرين من احمد ابو سليمان 

قسم -مسطح  -الميزان   

عن مخبز  52222رقم ب 21211211، قيد فى  121110111محمد صالح فهمى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

قسم -محل  -طيافى حر ، بجهة : ناصيه تقاطع ش داود خطاب مع ش عمر بن الخطاب   
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عن بيع طيور  52775برقم  21211217، قيد فى  51110111فيفى السيد عبدالجيد ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

قسم -محل  -االرضى  -ش النصر من ش المعهد الدينى العصافره قبلى  12ودواجن ، بجهة :   

عن غيار  52222برقم  21211225، قيد فى  111011112احمد عبدالرحمن السيد القاضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

قسم - 1محل رقم  -الدور االرضى  -خلف معهد السياحة والفنادق  -زيت سيارات ، بجهة : طوسون   

عن  52221برقم  21211224، قيد فى  1111110111سميره محمود عبدالرحيم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

قسم - 32شقه  -الثامن  -المندره قبلى  -ش النبوى المهندس  24ات فى مجال النشاط ، بجهة : مقاوالت عامه و توريد  

عن  52627برقم  21211222، قيد فى  311110111محمود محمد محمد محمد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

قسم -( 1محل رقم ) -نى برج المحبه شارع المالزم بسيونى متفرع من ش الملك حف 46توريد ادوات صحيه ، بجهة :   

عن بيع  52622برقم  21211222، قيد فى  111110111حسن ابراهيم عبدالرحمن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

قسم - 2محل رقم  -برج المحبه  -ش المالزم بسيونى متفرع من الملك حفنى  46ادوات صحيه ، بجهة :   

عن تجاره  52232برقم  21211211، قيد فى  121110111بوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان على ابراهيم ا -  162

قسم -محل  -عماره اراضى بيانكى  -البيطاش  -وبيع مواد غذائيه ، بجهة : ش الفردى بجوار ارض عز   

عن بقاله جافه ،  52251برقم  12121121، قيد فى  211110111زينب السيد مبروك السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

قسم -محل -بجوار مسجد شاهين خيرالله  -بجهة : ش الشهيد شاهين من ش خيرالله الهانوفيل   

عن  52254برقم  21211211، قيد فى  211110111احمد محمد عبدالعال محمد بحبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 -الهانوفيل امام محل كمفورت  -طريق اسكندريه مطروح  -ر الدور االرضى مكر 11مصوغات ، بجهة : مول اليكس محل رقم 

 قسم

عن استيراد مواد  52712برقم  21211213، قيد فى  5111110111محمد يسين احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

قسم -شقه  -حسن عزبه م 11ش  6( ، بجهة : 2من المجموعه  32و الفقره  16غذائيه )ما عدا المجموعه   

عن مقاوالت  52715برقم  21211213، قيد فى  1111110111شيماء عبده حسين سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

قسم -شقه  -الثانى علوى  -متفرع من ش وينجت  153ش  2عموميه ، بجهة :   

عن  52723برقم  21211213، قيد فى  2511110111  عمادالدين عبدالعال سليمان عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  167

 21 محل -االرضى  -العجمى  -الهانوفيل  -بيع احذيه وشنط حريمى ، بجهة : طريق اسكندريه مطروح مول اليكس سيتى وان 

قسم -مكرر  

عن بيع  52677م برق 21211231، قيد فى  461110111حمدى عبدالمنعم ابراهيم دسوقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

قسم -محل  -ش سليمان عبدالحميد  16الوميتال ، بجهة :   

عن  52647برقم  21211227، قيد فى  1111110111عبدالعال محمد احمد االعرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

قسم -محل  -فيكتوريا  -درباله  -ش الوسطانى  17مقاوالت عامه وانشاءات معدنيه وحداده ، بجهة :   

 52573برقم  21211215، قيد فى  121110111عبدالرحمن محمود ابراهيم محمد مختار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

 -الدور االرضى  -ش مسجد نور الهدى منطقه الرابعه الناصريه شرق سموحه مدخل مدرسه اللغات  6عن بقاله عامه ، بجهة : 

قسم -محل   

عن  52222برقم  21211216، قيد فى  511110111ضى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمر عبدالحميد العو -  171

6قطعه  -اعلى البربرى للديكور  -تجاره مواد بناء و حديد و اسمنت ، بجهة : الورشه الشرقيه   - 

عن  52264برقم  12112122، قيد فى  211110111شريف عبدالناصر عرفه محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

قسم -بازار ، بجهة : خلف سور محطه غبريال   
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عن  52261برقم  21211212، قيد فى  111110111عبدالكريم ابراهيم مرزوق منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

قسم -حل م -ش مسجد الرحمن من ش البديع العزيز خلف شركة عتريس القلعة  21مخبز نصف الى بلدى ، بجهة :   

عن تعبئة  52745برقم  21211212، قيد فى  311110111اشرف ابراهيم ابوزيد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

متفرع من  و تغليف مخبوزات و تصنيع كافة ما يصنع من العجين ماعدا البسكويت ، بجهة : ش عمرو بن العاص بجوار جمعيتى

قسم -حل م -ش الرحاب المعموره البلد   

عن صيانة  52742برقم  21211212، قيد فى  51110111محمد مجدى فرحات جنيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

قسم -شقة  -الدور الخامس  -البيطاش  -شهر العسل  11منشات وتوريدات ، بجهة :   

عن مكتب  52721برقم  21211212قيد فى ،  251110111زينب عمادالدين سليم الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

قسم -( 5شقة ) -جناكليس  -ش ذو الفقار  11تصدير ، بجهة :   

، قيد فى  111110111الصاوى لتجاره الكاوتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود رضا عبدالحليم عبداللطيف الصاوى  -  177

قسم -محل  -الناصريه القديمه  21طعه رقم عن بيع كاوتش ، بجهة : ش الموقف ق 52766برقم  21211212  

، قيد فى  111110111رضوى يوسف ابراهيم يوسف )صيدليه د/ رضوى يوسف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

قسم -محل  -مدينه االندلس الجديده  -عن صيدليه ، بجهة : ش الحجاز عزبه فرعون  52611برقم  21211225  

عن  52617برقم  21211225، قيد فى  1111110111مد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالستار حا -  179

قسم -العصافرة قبلى برج الصفوه شقه  45من ش  31مقاوالت عامه وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش   

 52661برقم  21211231قيد فى ،  51110111علياء على جمعه مصطفى ) العلياء ماركت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

قسم -محل  -ش محمد فؤاد كامب شيزار 5عن خردوات وبقاله ، بجهة :   

عن توريد  52722برقم  21211217، قيد فى  511110111شريف محمد محمد على منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

عمارات توب  5لالزمة من الجهات المختصة ( ، بجهة : وتصنيع مستلزمات طبية وتصنيع للغير ) بعد الحصول على التراخيص ا

قسم -محل  -االرضى  -سموحه  -هاوس ش النصر   

عن سوبرماركت  52214برقم  21211212، قيد فى  511110111شعبان محمد شعبان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

قسم - 11من ناحيه ش  2محل رقم  -الدور االرضى  -منشيه النزهه  -سابقا(  5ش عبدالرحمن الداخل ) 12، بجهة :   

عن  52227برقم  21211211، قيد فى  511110111عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

قسم -شقة  -العاشر  -مكتب خدمات نظافة ، بجهة : بيانكى ش البشوات   

عن جيم ،  52772برقم  21211212، قيد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،   ايمن عبدالرحيم احمد اسماعيل  ، تاجر -  184

قسم - 2عقار رقم  -بجهة : ش الشهر العقارى من ش اديب معقد السيوف   

، قيد فى  211110111طيبه المرشدى للتوكيالت التجاريه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -اسامه على محمد مرشدى بردان  -  185

 -سابعه ابيس ال -عن مكتب توكيالت تجاريه ، بجهة : حى الفيالت ش ال مسعود وكليه الطب البيطرى  52241م برق 21211223

قسم -محل   

عن  52254برقم  21211223، قيد فى  111110111منى بدر موسى ابراهيم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

قسم -محل  -الحضره القبليه -ش الجواهر  51خردوات وبقاله جافه ، بجهة :   

عن مكتب  52653برقم  21211227، قيد فى  5111110111احمد محمد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

( وخدمة الليموزين ) ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء  2من المجموعة  32والفقرة  16استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 

قسم -شقة  -السيوف شماعة  -صالح الدين  -ملك محمد هاشم ابوبكر الصديق من ش الفنان محمد عثمان 2( ، بجهة :   
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 52523برقم  21211214، قيد فى  511110111دالحميد عثمان عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد السيد عب -  188

قسم -محل  -ابويوسف -ونصف امام مالهى ابويوسف  12شارع الشندويلى ك  13عن تعبئة المواد الغذائية ، بجهة :   

عن بقالة جافة  52251برقم  21211211، قيد فى  11511101محمد ابراهيم عبدالعال حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

قسم -محل  -، بجهة : البيطاش ش الجمعية الشرعية من عبدالفتاح الطلخاوى   

عن ترزى  52237برقم  21211211، قيد فى  121110111مها على مرسى امين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

قسم -محل  -سيدى بشر  -ش عمرو النجومى 15( ، بجهة :  حريمى و رجالى ) ماعدا المالبس العسكريه  

عن مفروشات  52722برقم  21211213، قيد فى  111110111رمضان جمعه احمد القلينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

قسم - 2االرضى محل  -ش الشمس كرموز  2، بجهة :   

عن بيع لحوم  52221برقم  21211216، قيد فى  511110111،  فؤاد حلمى بشره مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  192

قسم -محل  -العصافرة قبلى  45ش مسجد ابوالفتوح نهاية ش  13مجمدة ، بجهة :   

عن  52222برقم  21211216، قيد فى  51110111احمد محمد عبدالعزيز محمد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

محل قسم -مع ش محمود مقلد سيدى بشر  621ة : شبازار ) خردوات ( ، بجه  

عن  52655برقم  21211227، قيد فى  211110111الضحى صالح الدين محمد السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

قسم -مصفى كامل  -طريق الحريه  326بيع مستلزمات حيوانات اليفه ، بجهة :   

عن مكتب  52673برقم  21211231، قيد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   عادل جمال حسين محمد على  ، تاجر -  195

قسم - 2محل رقم  -ش عبدالمطلب خلف محطه باكوس  2رحالت ، بجهة :   

عن كافيه ،  52551برقم  21211214، قيد فى  111110111جرجس خلف الله حنا روفائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

قسم -محل  -سيدى بشر قبلى  -الم بجوار موبيليات القصر االبيض برج الس 31بجهة : ش   

عن مقاوالت نقل  52546برقم  21211214، قيد فى  251110111زكريا فوزى زكريا محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

ملك / صفاء  -جمعه مفتاح  ش 7وتوريدات فى مجال نشاط المواد الغذائيه والمعدنيه ومستلزمات المصانع والشركات ، بجهة : 

قسم -شقه  -الدور االول علوى  -ابويوسف بحرى  -بجوار بنزينه توتال  -عبيد رضوان   

عن جزارة  52565برقم  21211212، قيد فى  111110111منصور على ابوزينه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

سمق -محل  -الدور االرضى  -الطريق امام مستشفى الطاهر الدولى ابويوسف قبلى  -ومطعم ، بجهة : طريق اسكندرية مطروح   

عن توريدات  52522برقم  21211214، قيد فى  51110111حلمى سعد عبدالمالك السجينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

قسم -شقة  -الدخيلة البحرية  -كهربائية ، بجهة : اول ش شمال بعد المحكمة  

عن  52263برقم  21211212، قيد فى  311110111عبدالواحد قبيصى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد طلعت  -  200

الهانوفيل امام  -طريق اسكندريه مطروح الدرايسه  12بيع مالبس جاهزه حريمى ورجالى ) ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : ك 

قسم -محل  -معامل الفا ومركز العال الطبى   

، قيد فى  121110111من ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للتبريد والتجميد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اي -  201

قسم -عن ثالجة مواد غذائية ، بجهة : خورشيد القبلية خلف الغنيمى للحديد  52265برقم  21211212  

، قيد فى  121110111ميد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمن ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للتبريد والتج -  202

 2محل  - خورشيد القبلية-عن ثالجة مواد غذائية ، بجهة : الرئيسى بالعنوان / ش صالح الدين السيوف  52265برقم  21211212

12111وراس ماله ) -خلف الغنيمى للحديد سور جمعية التاهيل الفكرى ونشاطه سوبر ماركت  -  

عن مصنع  52212برقم  21211212، قيد فى  511110111مد السيد عطيه محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مح -  203

االرضى  -و الحمد لتعبئة الملح و تعبئة و تغليف المواد الغذائيه ، بجهة : ناصية شارع خالد بن الوليد مع ش بالل بن رباح منزل اب

قسم -مسطح كامل  -  
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عن مقاوالت  52236برقم  21211223، قيد فى  1111110111ان يوسف صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  يوسف سليم -  204

قسم -االول علوى  -شقه  -امبروزو  -البيرونى  7متكامله ، بجهة :   

عن  52262برقم  21211225، قيد فى  111110111سامح سالمه وسيلى مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

قسم -( 5محل ) -القبارى  - 3بشاير الخير  26ركت ، بجهة : سوبرما  

عن  52261برقم  21211225، قيد فى  111110111السيد محمود السيد عبدالغنى مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

قسم -محل  -بوفيه ، بجهة : ش عبدالمنعم رياض و ناصيه ش المحموديه المتراس من ترعه النوباريه   

عن بيع  52627برقم  21211231، قيد فى  121110111حنان مسعد محمد ادهم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

قسم -محل -ادوات صحيه ، بجهة : ش مسجد السالم متفرع من ش عين شمس امام مخبز السوهاجيه البيطاش   

عن جيم ) صالة  52663برقم  21211231قيد فى  ، 51110111شريف حسين احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  208

قسم -محل  -ميزانين  -ش مصطفى كامل  211العاب رياضية ( ، بجهة :   

عن  52765برقم  21211212، قيد فى  151110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ( M.A ) محمود محمد احمد خلف -  209

قسم -محل  -المندره بحرى  252ش 12( ، بجهة : مكتب خدمات تسويق مالبس ) ماعدا المالبس العسكريه   

عن بقاله  52221برقم  21211216، قيد فى  211110111اسامه احمد عبدالباقى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

قسم -محل  -عامه ، بجهة : قريه خالد بن الوليد بنجر السكر   

عن  52271برقم  21211224، قيد فى  511110111رأس ماله ،   سامح صبحى عبدالحكيم مصطفى  ، تاجر فرد ، -  211

قسم -محل  -االرضى  -السيوف  -تصنيع االثاث المنزلى ) الموبليا ( ، بجهة : ش د / مصطفى نظيف   

عن بقاله  52621برقم  21211222، قيد فى  111110111محمد عبدالعزيز محمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

قسم -( االرضى 31محل ) -، بجهة : تقاطع طريق قنال المحموديه مع قناة السويس  جافه  

عن تجارة  52726برقم  21211217، قيد فى  111110111كيرلس رضا كامل ارمانيوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

قسم -محل  -ارضى  -ق ش الروضة الشريفة ابويوسف امام مسجد االخال 1مواد غذائية جملة وقطاعى ، بجهة :   

 21211211، قيد فى  111110111احمد محمد كمال الدين فتحى حجازى ) حجازى فروت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

الدور  -منتزه ثان  -المندره بحرى  -ش الزهور متفرع من ش سيدى كمال  16عن توريد خضار وفاكهه ، بجهة :  52221برقم 

قسم -شقه  -االول علوى   

عن بقاله  52252برقم  21211211، قيد فى  111110111عبدالمنعم سميح محمد ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

قسم -محل  -رشدى  -بولكلى  -ش عبدالحميد العبادى 5جافه ، بجهة :   

عن  52222برقم  21211211، قيد فى  111110111محمود عبدالمحسن حسن الكومى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

سمق -محل  -االرضى  -الطابيه  -عزبة نشأت  -خدمة ليموزين ) ماعدا محافظتى شمال و جنوب سيناء ( ، بجهة : ش البنزينه   

عن ادوات  52717برقم  21211213، قيد فى  211110111جر فرد ، رأس ماله ،  عصمت عبدالجواد محمد مبارك  ، تا -  217

قسم -محل  -باكوس  -ش الزمخشرى  41كهربائيه ، بجهة :   

عن  52722برقم  21211217، قيد فى  5111110111اشرف محمد حسين عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

رمل ثان  -ش سكينه الجديده  7-، بجهة : عزبه كرابيكجو  2من المجموعه  32من الفقره  16استيراد وتصدير فيما عد المجموعه 

قسم -شقه  -  

عن  52222برقم  21211224، قيد فى  111110111اسماء ابراهيم توفيق محمود عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

قسم -مل اول الر -باكوس  -شارع عثمان محرم  11مالبس حريمى ، بجهة :   
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عن بقاله جافه ،  52232برقم  21211211، قيد فى  25110111اسالم محمد محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

قسم -محل  -من ش النصر امام جرين بالزا  14 - 3بجهة : عقار رقم   

عن مكتب رحالت  52224برقم  12162121، قيد فى  51110111يوسف فرج عوض حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

قسم -البيطاش  -، بجهة : اخر شارع عبدالفتاح الطلخاوى بجوار ثابت لقطع غيار التوكتوك   

عن ورشة صيانة  52712برقم  21211213، قيد فى  51110111احمد اسماعيل محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

قسم -محل  -الدور االرضى  -محمد عبدالسالم سيدى بشر بحرى  شارع الصاغ 17اجهزة منزليه ، بجهة :   

عن  52721برقم  21211213، قيد فى  111110111احمد محمد شعبان محمد ابوشادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

قسم - 17محل  -مساكن الحرمين  -صيدليه ، بجهة : خلف مدرسه عبدالخالق حسونه   

عن  52212برقم  21211216، قيد فى  1111110111محمد محمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن يسرى  -  224

حى طرق وكبارى وانشاءات معدنية واعمال تكميلية وتشطيبات وشبكات صرف ص -مقاوالت عامة وتوريدات فى مجال النشاط 

الثالث  -سيدى بشر قبلى  -من ش سيف  216جهة : ومحطات خراسانات واعمال ميكانيكية مع جهات ملزمة بالخصم والتحصيل ، ب

قسم - 4شقة  -علوى   

عن توريدات  52257برقم  21211223، قيد فى  2111110111تقى سعيد احمد محمد شون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

قسم -شقه  -سموحه  -فيكتور عمانويل  53اثاث فندقى ورحالت ، بجهة :   

عن مكتب  52272برقم  21211224، قيد فى  111110111صطفى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صالح ابراهيم م -  226

قسم -شقه  -االرضى  -رحالت ، بجهة : ش التقوى من ش الجمعيه والهانوفيل   

عن بيع  61552برقم  21211225، قيد فى  111110111هويدا عبدالمولى عبدالحميد االشقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 -برج زمزم امام فندق الشيراتون  -ش مسجد المندره  2422وتحضير مشروبات ساخنه وبارده ومياه غازيه وحلوى ، بجهة : 

قسم -محل  -الدور االرضى  -المندره بحرى   

عن غسيل  52555برقم  21211214، قيد فى  121110111اسالم موسى عبدالله العتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

قسم -شقه  -الدور االرضى  -سيدى بشر قبلى  -ش حسن رفعت  71سيارات ، بجهة :   

، قيد  5111110111ابوالنجاه لالستيراد و التصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ابراهيم محمد على عبدالحميد ابوالنجاه  -  229

ش مرزه  4( ، بجهة : 2من المجموعه  32و الفقره  16عه عن تصدير و استيراد )ما عدا المجمو 52522برقم  21211215فى 

قسم -محل  -خورشيد  -العمومى   

برقم  21211215، قيد فى  311110111ناصر فون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ناصر محمد جابر محمد اسماعيل  -  230

ات ى داخل ممر البيطاش بجوار صيدليعن بيع قطع غيار محمول و اكسسوارات محمول ، بجهة : ش البيطاش الرئيس 52526

قسم -محل  - 16111  

عن فطاطرى ،  52225برقم  21211216، قيد فى  511110111صبحى زغلول ذكى حبيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

قسم -محل وشقه بالدور االول -ارضى و اول  -امتداد ش مسجد القبارى ماوى الصيادين القبارى  2162بجهة :   

عن قطع  16622برقم  21211212، قيد فى  51110111مصطفى خميس امام احمد جاب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

قسم -غيار السيارات ، بجهة : ش مسجد الفرقان من ش القسم   

عن جاليرى  15273برقم  21211212، قيد فى  251110111داليا فؤاد مصطفى على عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

قسم -محل  -كليوبترا  -ش اليمن  32، بجهة :   

، قيد فى  21110111مكتب رحالت محمود محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود محمد على محمد عبدالرحمن  -  234

ض تعلب معوعن مكتب رحالت ، بجهة : ش عبدالعزيز غيث متفرع من الحديد والصلب ببيت محمد  52751برقم  21211212

قسم -شقه  -االرضى  -ابو يوسف   
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، قيد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ( GHazaly Store غزالى ستور ) ابتسام محمد غزالى على -  235

 -اش عن بيع ورقيات و مستحضرات تجميل ، بجهة : ش البشوات امام صيدلية د/ محمود شوقى البيط 52726برقم  21211212

قسم -محل  -بيانكى   

عن تجاره  52274برقم  21211211، قيد فى  451110111حازم محمد حسن سعيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

قسم -شقه  -تعاونيات سموحه  -ش مسجد الرحمن  132مواسير و مستلزماتها ، بجهة :   

عن كوافير  52616برقم  21211224، قيد فى  11101115رامى عصام عبدالمنعم غنيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

قسم -ش االمير حليم ناصية ش الالهون جليم  34باالرضى عمارة زيزنيا سيتى الكائنة برقم  15، بجهة : رقم   

 عن كوافير 52616برقم  21211224، قيد فى  51110111رامى عصام عبدالمنعم غنيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

قسم الرمل ونشاطه / مركز تجميل )كوافير( وراس  -( 1الوحدة رقم ) -فلمنج  -طريق الحرية  521، بجهة : الرئيسى بالعنوان / 

 (5111) / ماله

عن  52566برقم  21211212، قيد فى  151110111رامى على حسن عبدالعزيز بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

قسم -محل  -الدور االرضى  -شارع الحدينى  2ر راس التين والمطل على ش قص 15بوفيه ، بجهة :   

عن  52714برقم  21211213، قيد فى  1111110111محمد مصطفى على احمد كراع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

قسم -ى سيدى بشر بحر -ش محمود مقلد من ش جمال عبدالناصر 24توريد و تجارة قطع غيار السيارات ، بجهة :   

عن صيانه  52752برقم  21211217، قيد فى  51110111هيثم محمد الشحات عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

قسم -محل  -منتزه ثالث  -السيوف  -ش السيد الخولى امام البان السالم  11سيارات ، بجهة :   

عن مقاوالت  52244برقم  21211223، قيد فى  1111011111احمد مدحت محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

قسم -شقه  -االول علوى  -طوسون  -مسجد الهدا خلف التامين الصحى  3عامه ، بجهة :   

عن بيع موبيليا  52232برقم  21211211، قيد فى  121110111شنوده اسكندر شنوده جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

قسم -سط باكوس ش بن قا37، بجهة :   

عن  52225برقم  21211216، قيد فى  511110111عصام محمد مبروك محمد مبروك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

قسم -محل  -بيتزا وفطائر ، بجهة : ميدان المندرة امام كوبرى المندره   

عن بيع  52762برقم  21211212، قيد فى  211110111حامد محمد محمود ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

قسم -محل االرضى  -العصافره قبلى ملك فوزى وديع  -ش السد العالى  12مستلزمات ديكور ، بجهة :   

عن  51725برقم  21211227، قيد فى  111110111ماله ،  ابتسام ابراهيم شفيق محمود على الدين  ، تاجر فرد ، رأس  -  246

قسم -المندره بحرى  -ابراج الشيراتون  - 2مول المنتزه  -( الدور االرضى 21بيع مالبس حريمى ، بجهة : محل رقم)  

عن  51725 برقم 21211227، قيد فى  111110111ابتسام ابراهيم شفيق محمود على الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

مجال نشاط  نشاطه/ توريدات عموميه فى -بيع مالبس حريمى ، بجهة : البيطاش ش المرور بجوار صيدلية اشرف شقه قسم الدخيله

عشرة االف جنيها الغير11111االدوات المنزليه واالجهزه الكهربائيه /ورأس ماله  

عن توريدات  52672برقم  21211231، قيد فى  111.55111ماجده محمد احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

يد اجهزه عامه فى مجال نشاط المواد الغذائيه وتوريد المستلزمات الطبيه )ماعدا االدويه ومكوناتها ( واالدوات المكتبيه )ماعدا تور

 - 11محل رقم  -دور االرضى ال -سابقا ( بولكلى  36الكمبيوتر ممستلزماتها ( ، بجهة : عماره )ب( ش مصطفى كامل رقم تنظيم )

 قسم

عن تصنيع و تعبئه  52621برقم  21211231، قيد فى  111110111بيتر سامى امين غطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

قسم -المندره قبلى  31من ش  21ش  12منظفات ، بجهة :   
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عن مكتب  52651برقم  21211227، قيد فى  15111011امل محمد الهنداوى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

قسم -شقه  -الدور الرابع علوى  -عبدالمنعم رياض مطار النزهه على المصرف  4من ش رقم  2ش رقم  152رحالت ، بجهة :   

عن ايجار االت  52562برقم  21211212، قيد فى  121110111احمد ادم على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

قسم -( 1محل رقم )-كليوباترا  -شارع شهاب الدين ابو السنون  2يه ، بجهة : موسيق  

عن بيع اسماك  52222برقم  21211216، قيد فى  111110111محمد سعيد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

قسم-كليوباترا-شارع عزيز فهمى 52ومشويات وقليها ، بجهة :   

عن بقاله  52267برقم  21211212، قيد فى  211110111الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عواطف حسين محمد  -  253

 -محل  -ش ابو بكر الصديق الهانوفيل بعد مسجد التوحيد العجمى  2جافه و خردوات و بيع حلويات جافه و ايس كريم ، بجهة : 

 قسم

عن تصدير  52734برقم  21211212، قيد فى  1111110111 هبه محمد احمد محمد  على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  254

قسم -المنتزه اول  -ش مسجد قطب سيدىبشر قبلى  22حاصالت زراعيه وفواكه ، بجهة :   

عن  52732برقم  21211212، قيد فى  121110111عصام عبدالمجيد عبدالسالم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 -( الكائن حاليا 6برج منه الله ) -امام جرين بالزا عزبه نصرالدين  -من ش النصر  12ناصيه ش تخليص جمركى ، بجهة : 

قسم - 412شقه  -الثالث   

عن بيع البطاريات  52741برقم  21211212، قيد فى  211110111حامد رفعت حامد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

قسم -محل  -عزبه فرعون  -م مسجد الرضا والكاوتش ، بجهة : ش معسكر البحريه اما  

عن مكتب  52213برقم  21211212، قيد فى  1511110111سليمان محمد حافظ حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

قسم -شقه بالدور االرضى  -ش سواحل المكس  15خدمات نقل ، بجهة :   

عن تجارة سيارات  52772برقم  21211217، قيد فى  251110111محمود انور على عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

قسم -الرمل ثان  -، بجهة : شارع عمر المختار من طريق الحرية   

عن توزيع  52225برقم  21211211، قيد فى  51110111محمد عبدالله محمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

قسم -غرفه من شقه  -الدور االرضى  -الهانوفيل  -ش رضوان  17:  وتوريد قطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة  

 52724برقم  21211217، قيد فى  511110111احمد قاسم عبدالعزيز قاسم )قاسم ماركت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

قسم - 3محل  -منتزه ثان  5مساكن ضباط طوسون مجموعه  41عن سوبر ماركت ، بجهة : عماره   

عن بيع  52215برقم  21211212، قيد فى  111110111اندرو فرج الله غطاس فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 -الدور االرضى  -برج الرضا تقاطع ش محمد عوض الله مع ش على بهجت العصافرة بحرى  2عبوات زيوت مغلقة ، بجهة : 

قسم -محل   

عن  52221برقم  21211224، قيد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سعيد عبدالحليم محمد محمود  ، -  262

 -غرفه  -و نصف قبلى  12مكتب رحالت ، بجهة : ابو يوسف امام مدرسة االورمان ثالث شارع يمين من شارع حلوانى لوروا ك

 قسم

عن  52624برقم  21211222فى ، قيد  111110111اسراء اسماعيل على محمد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

ه و التعامل و االدوات المنزليه و الرياضي -توريدات عامه فى مجال ) االدوات المكتبيه ماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر و مستلزماتها 

قسم -محل  -خلف كافيه حسنى و بكار  2ش اسكوت رقم 12مع الجهات الحكوميه الملزمه بالخصم و االضافه ( ، بجهة :   

عن  52631برقم  21211222، قيد فى  511110111يوسف محمود السيد عباس سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

قسم -اكسسوارات محمول ، بجهة : مول سان استيفانو امام فرع اورانج   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 52212برقم  11212212، قيد فى  1111110111عصام محمد السيد عبد الله محمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

قسم-مطروج بجوار شركه المياه امام المدافن A عن مقاوالت ، بجهة : طريق  

عن  52211برقم  21211212، قيد فى  111110111كريم محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

قسم -محل  -كافيتريا افندينا  اسكوت بجوار -تعبئه و تغليف مواد غذائيه ، بجهة : ش مصطفى كامل   

 21211211، قيد فى  111110111محمد على محمد احمد ابوكمال ) محمد على للرحالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

قسم -شقه  -الدور االول  - 3مدخل  12بلوك  21عن مكتب رحالت ، بجهة : مساكن ك  52236برقم   

عن  52711برقم  21211213، قيد فى  111110111عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فراج عبدالفتاح عبدالعزيز -  268

شقه -االرضى  -برج العرب القديم  -مركز مساج ، بجهة : خلف بنزينه الهواره   - 

ن بقاله ع 52214برقم  21211216، قيد فى  21110111افراح عبدالحليم حامد محمد قمبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

قسم -محل  -لوران  - 1ش على بك رياض عماره الشروق  15عامه ، بجهة :   

عن استيراد  52642برقم  21211227، قيد فى  5111110111هشام احمد خميس مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

قسم-محل-ثابت شارع جمال 15( ، بجهة : 16والمجموعه  2من المجموعه  32وتصدير ) فيما عدا الفقره   

عن  52622برقم  21211227، قيد فى  111110111عبدالجواد عبدالعزيز السيد النونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

قسم -محل  -ش جمال عبدالناصر  27حلوانى ، بجهة :   

 52643برقم  21211227ى ، قيد ف 121110111احمد محمد فكرى عبدالفضيل السيد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

قسم -محل  -الدور االرضى  -ابوقير  -ش الظاهر بيبرس  23عن غسيل سجاد ، بجهة :   

عن مكتب  52521برقم  21211214، قيد فى  5111110111عيد السيد على الجمال محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

( ، بجهة : ش مسجد الحق من ش قصر القويرى  2من المجموعه  32والفقره  16عموم االستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه 

قسم -شقه  -لرابع الدور ا -الهانوفيل  -بجوار مسجد الحق   

عن  52523برقم  21211215، قيد فى  111110111الطاهره شعبان ابراهيم موسى خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

مقس -المنتزه اول  -مكتبق رحالت ، بجهة : اسكويت الدولى اعلى محل السيد المصرى لسيراميك بجوار شركه ليسكو   

عن  52243برقم  21211211، قيد فى  511110111على شقرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد محمد شوقى محمود  -  275

قسم -شقه  -السادس  -السيوف شماعه  -ش محمد عارف  -توريد اجهزه طبيه ، بجهة : برج المروه   

عن مقاوالت  22215برقم  21211216، قيد فى  1111110111جميل محمد ابراهيم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

قسم - 211شقة  -الهانوفيل  -العجمى  -ش رؤوف العمومى  2وتوريدات كهربائية ، بجهة :   

عن مكتب  52223برقم  21211216، قيد فى  51110111محمد ربيع كمال على ابوغزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

قسم -ل مح -ش تقى الدين من ش احمد عبدالوهاب 4رحالت ، بجهة :   

 21211212، قيد فى  111110111هانى محمد عبدالمجيد محمود ) مشويات عبدالمجيد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 3محل  -االرضى  -عمارة زهرة الفردوس  -الهانوفيل  -عن مشويات ، بجهة : ش عمر بن الخطاب منطقة الياسمين  52221برقم 

قسم -  

عن  52746برقم  21211212، قيد فى  51110111عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد عمر الفاروق -  279

قسم -الدور االول محل  -ش مسجد الشوربجى مول زنقه الستات  5اكسسوار حريمى ، بجهة :   

عن تجارة  52753 برقم 21211212، قيد فى  121110111نهى عادل على محمد ابو عجلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  280

قسم -محل  -مصوغات ذهبية ، بجهة : ش السوق خورشيد امام مدرسة خورشيد االبتدائية   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن بقالة  52234برقم  21211223، قيد فى  111110111رزق جابر مبروك عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

قسم -محل  -لؤلؤة كرير  قرية -/ ه داخل جمعية المهندسين العسكريين 3عامة ، بجهة :   

، قيد فى  511110111محمد عبد الحميد عبدالله عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مصنع مالبس عبدالحميد  -  282

مصنع  -نجع العرب الورديان  2ش رقم  122عن مصنع مالبس ) ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة :  52235برقم  21211223

قسم -  

عن كافيتريا  52232برقم  21211223، قيد فى  111110111له عباس احمد محمد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نه -  283

قسم -محل  -البيطاش الرئيسى  113، بجهة :   

 52632برقم  21211222، قيد فى  1111110111دعاء فاروق عبدالرازق محمد نعمه الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

تبية ) مستلزمات مك -مواد غذائيه  -مستلزمات طبيه  -ادوات نظافة  -اجهزة كهربائية  -ريدات عامه اثاث مكتبى و منزلى عن تو

قسم -شقه  -ش السيده امنه  17ماعدا اجهزة الكمبيوتر( ، بجهة :   

عن مكتب  52614برقم  52121122، قيد فى  511110111جهاد اشرف احمد عمر رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

قسم -محل  -رحالت ، بجهة : ش قنال المحموديه امام مسجد العلى الكبير القلعه   

عن مقاوالت  52612برقم  21211225، قيد فى  1111110111عادل ابراهيم السيد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

قسم -محل  -رى القبا -عموميه ، بجهة : ماوى القبارى بجوار مسجد التوبه   

عن تجاره مالبس  52722برقم  21211212، قيد فى  111110111على حلمى على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

قسم - 3العماره الثانيه نموذج  2جاهزه ) ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : مشروع ابراج المعتز بالله رقم   

 52762برقم  21211212، قيد فى  111110111التوفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   - احمد توفيق احمد توفيق محمد -  288

قسم -شقه بالدور الثالث  -كوم الشقافه  -شارع ابو الحسن  32عن توريدات عموميه فى مجال العدد و االدوات ، بجهة :   

عن بقاله عامه ،  52231برقم  12112232، قيد فى  111110111ايه احمد على خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

قسم -محل  -السيوف  -بجهة : حلمى جمعه سليمان   

، قيد فى  51110111هشام عبدالبارى عثمان محمد قاسم ) هشام عبدالبارى للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  290

شقه  -ارضى  -منتزه ثالث  -الزوايده  -د جوار مخبز السواح خورشي 11عن مكتب رحالت ، بجهة :  52252برقم  21211224

قسم -  

عن تصنيع  52274برقم  21211224، قيد فى  1111110111احمد رجب عبدالله الطواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

قسم -االرضى  -العوايد  -ش انور السادات من قنال المحموديه  1اطفال ، بجهة :  -مالبس جاهزه   

عن بقاله  52613برقم  21211225، قيد فى  511110111خلف الله عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد سعد  -  292

قسم -محل  -االرضى  -خلف مطابع محرم مطار النزهه  31جافه ، بجهة : ش   

عن  11526برقم  21211225، قيد فى  1111110111ايمن محمود عبدالرحمن فواز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

عمارات  13توريدات عموميه فى مجال المستلزمات الطبيه )ما عدا االدويه و مكوناتها( و المنظفات و المواد الغذائيه ، بجهة : 

قسم -( 117شقه ) -الدور السادس عشر  -طابيه سيدى بشر بحرى   

عن مقاوالت  52626برقم  21211231، قيد فى  3111110111على عبدالغفار على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

قسم -شقه  -عموميه ، بجهة : ش الفردوس من ش المواسير جانوتى   

عن بقاله  52211برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد محمود ابوالحمد حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

قسم -محل  -جافه ، بجهة : ش الترعه بجوار بيت الجمله   

عن عموم  52773برقم  21211217، قيد فى  5111110111عماد الدين عبدالله عوض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

قسم -جليم  -( ، بجهة : ش الفنان محمد عثمان  2من المجموعه  32والفقره  16االستيراد والتصدير )فيما عدا المجموعه   



 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

عن كماليات  52223برقم  21211211، قيد فى  111110111رأس ماله ،   مارينا عوض عيسى عوض  ، تاجر فرد ، -  297

قسم -محل  -ش لمعى سيدى بشر قبلى  115توك توك ، بجهة :   

برقم  21211217، قيد فى  111110111صيدلية نغم القصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -نغم فرج السيد القصبى  -  298

ى االرض -رسة القدس و المتفرع من ش العماروه الصغرى و المتفرع من ش مصطفى كامل عن صيدلية ، بجهة : امام مد 52771

قسم - 1محل  -  

 52212برقم  21211212، قيد فى  111110111عبير عادل عبدالمعطى احمد خليل الدخس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 -الفلكى  -ش رضا عزوز من ش السالم 7و مكوناتها ، بجهة :  عن توريد و صيانه و اصالح اللوحات الكهربائيه و التحكم االلى

قسم -شقه  -الحادى عشر   

عن بيع اسماك  52226برقم  21211224، قيد فى  31110111عالء عبده احمد عرفه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

قسم - 2محل  -االرضى  -سموحه  -مدينة اسيد  2، بجهة :   

،  121110111دالجواد مصيلحى مرسى ) مجدى لتوريدات العدد واالكسسوارات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى عب -  301

الدور  -الملك الفلكى  12ش الصادق االمين من ش  2عن توريدات عدد واكسسوارات ، بجهة :  52625برقم  21211222قيد فى 

قسم - 31شقه  -الثامن   

عن تسمين وتربية  52622برقم  21211222، قيد فى  111110111بالل حسين سليم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

قسم -قطعة ارض  -طريق بغداد  -مواشى ، بجهة : قرية البصرة   

عن مطعم ،  52216 برقم 21211212، قيد فى  211110111ابراهيم احمد حامد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

قسم -بجهة : السيوف اتحاد مالك ايوب بركه تقاطع ش اديب معقد مع ش جميلة بو حريد   

 21211213، قيد فى  1111110111محمد مصطفى عبدالعظيم بدوى ) البدوى للمقاوالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

برج -سما ابراج  -عن مقاوالت ، بجهة : ش مصطفى كامل  52716برقم   G امام كارفور السيوف - HGEHKN -شقه A206- قسم 

عن مواد غذائيه و  52715برقم  21211213، قيد فى  51110111جمال عبيد محمد عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

قسم -محل  -غبريال  -ش احمد عرابى من ش الترعه  1بقاله ، بجهة :   

عن اتيليه  52252برقم  21211223، قيد فى  51110111فى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد زكريا احمد على مصط -  306

قسم -محل  -شعراوى باشا ناصية ش ابوقير  1ايجار وبيع وتصنيع ، بجهة :   

عن بويات  52613برقم  21211225، قيد فى  111110111جرجس وسيلى مسعد بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  307

قسم - 11محل  -القبارى  - 3بشاير الخير  35بجهة : وحدايد ،   

عن بيع ورقيات  52644برقم  21211227، قيد فى  121110111سهير السيد محمود حمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  308

قسم -ل مح -ف قبلى ابويوس -ولف ورق فويل ، بجهة : ش امام بنزينة السالم وبالمعهد العالى للعلوم واالدارة ش مكه والمدينه   

، قيد فى  111110111صيدلية د/ عائشة عارف )عائشة محمد احمد محمد عارف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  309

قسم -عن صيدلية ، بجهة : ش ابوتالت الرئيسى تقاطع ش السالم  52646برقم  21211227  

عن تقديم  52671برقم  21211231، قيد فى  211110111 هاله محمد فتحى حسن الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  310

قسم - 1محل رقم  -طريق الجيش سبورتنج   72مشروبات بارده وساخنه وماكوالت ، بجهة :   

 21211214، قيد فى  111110111طارق جمعه فؤاد ابراهيم المصرى ) المصرى للنقل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

قسم -شقه  -الدور االرضى  -نقل على سيارات الغير ، بجهة : خورشيد القبليه بجوار بريد خورشيد عن مكتب  52551برقم   

عن  52522برقم  21211214، قيد فى  511110111ميشيل عبدالسيد جرجس مطر جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

قسم -محل  -الدور االرضى  -سيدى بشر قبلى  -ا ش كستاني 14بيع اجهزه الكترونيه )ما عدا الحاسب االلى( ، بجهة :   
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 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن عالفه و  52521برقم  21211215، قيد فى  251110111افتوح عبدالعال محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

قسم -محل  -الدور االرضى  -12ناحية ش  -عطاره و بقاله جافه ، بجهة : عزبة اسكوت   

عن  52575برقم  21211215، قيد فى  1511110111اهيم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد محمد احمد ابر -  314

الدور  -الهانوفيل  -ملك/ محمد جابر عبدالرحمن اخر ش ابوالشوارب  -ش امام جامع مالك الملك  2تقطيع اكياس بالستيك ، بجهة : 

قسم -محل  -االرضى   

عن صالون حالقه  52233برقم  21211211، قيد فى  251110111رأس ماله ،   حمدى عادل حمدى قاسم  ، تاجر فرد ، -  315

قسم ثان-لوران -شارع شعراوى  2، بجهة :   

عن مصنع  52255برقم  21211211، قيد فى  511110111احمد عزالدين عباس حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

قسم -محل  -الدور االرضى  -ولى بجوار مصنع الموبيليا لتصنيع االكواب الورقية ، بجهة : ابيس القرية اال  

عن مخبز  52712برقم  21211213، قيد فى  41110111عبدالعال راضى السيد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

قسم -مخبز  -بلدى ، بجهة : ش الشمعدان الجبل خلف مدرسه النورس   

عن مالبس  52721برقم  21211213، قيد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه حنفى محمود احمد زيد  ،  -  318

قسم -محل  -جاهزه )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : ش ضباط ابو قير   

عن مركز تنميه  52735برقم  21211212، قيد فى  511110111هبه محمد مرغنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

-لسوق)فيما عدا االمن والحراسه واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه( ، بجهة : شارع القناعه محطه امهارات بشريه

قسم-كوبرى الناموس  

عن حدايد  34127برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود محمد حسن عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

برج العرب-سوق الفتح 2وبويات ، بجهة : محل رقم  - 

عن حدايد  34127برقم  21211212، قيد فى  111110111محمود محمد حسن عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

اء ونشاطه/ مقاوالت عامه وتشييد وبن-غرفة بمكتب ادارى  -ش الورش الغربيه ملك/ مصطفى عبدالغفار  6وبويات ، بجهة : 

2117/7/27وتاريخ افتتاح المحل فى -ه وتصديروتصميمات واعمال تصنيع ومنشات معدني  

عن تصنيع  52222برقم  21211216، قيد فى  1111110111حسام الدين عيد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

قسم-شارع ابو بكر الصديق المراغى الجديده 31مالبس ) ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة :   

عن  52223برقم  21211225، قيد فى  1111110111د احمد المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسنى حمزه سي -  323

قسم -محل  -السيوف  -ش وديع باشور  36مقاوالت ، بجهة :   

عن تجارة  52676برقم  21211231، قيد فى  511110111مؤمن محمد على على حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

قسم -ش فاطمة اليوسف  16المالبس العسكرية ( ، بجهة : مالبس ) ماعدا   

عن  52625برقم  21211231، قيد فى  1111110111محمد رمضان عبدالمنعم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

قسم - 1شقه رقم  -ورشه تصنيع فرش بيبى ، بجهة : ش الشهاوى ارض هدايا ابيس القريه الثانيه   

عن مكتب  52621برقم  21211231، قيد فى  111110111بد الغنى موسى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمير ع -  326

قسم-المندره قبلى-شارع ابو مجدى البقال من شارع مساكن الحرمين 6رحالت ، بجهة :   

عن تربيه  52562برقم  12212112، قيد فى  1111110111احمد محمد عبدالرازق ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

قسم -االرضى  - 2ذراعه  7حوش  16مواشى تسمين وحالبه ، بجهة : قريه بغداد خلف المدرسه الثانويه عزبه الرماوى من   

، قيد فى  111110111صالح على صالح السقيلى )الصالح لتوزيع وبيع المنظفات والورقيات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 -مخزن  -العصافره قبلى  - 45يمين من  11ش  21عن توزيع وبيع المنظفات والورقيات ، بجهة :  52752رقم ب 21211212

 قسم
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عن بيع  52267برقم  21211225، قيد فى  111110111احمد ماهر جاد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

قسم -( 1محل ) -االرضى  -بر سيدى جا -ش الدلتا  15مستلزمات حيوانات اليفه ، بجهة :   

، قيد فى  121110111هدى محمد راضى عبدالحافظ ) الهدى للتوريدات العموميه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

يه ( عن توريدات فى مجال ادوات النظافه والمفروشات وااللوميتال والمالبس ) ماعدا المالبس العسكر 52667برقم  21211231

قسم -و يوسف بحرى الروضه الخضراء ، بجهة : اب  

عن  52774برقم  21211217، قيد فى  5111110111مؤمن محمد احمد محمد سحلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

قسم -شقه  -الخامس  -ش النصر   33( ، بجهة : 2من المجموعه  32والفقره  16استيراد وتصدير)ماعدا المجموعه   

عن صيدلية  52226برقم  21211211، قيد فى  111110111معاذ صالح عبدالمعطى ختعن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

قسم -( 2محل ) -طوسون المعمورة البلد قبلى  -اخر ش بيدق بجوار مزلقان البحرية  3، بجهة :   

عن تصدير ،  52624برقم  21211231، قيد فى  101112511هشام يحى ابوورده عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

قسم -شقه  -الدور الرابع -خلف مستشفى مبره العصافره  21بجهة : ك   

عن بقاله عامه ،  52212برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد احمد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

قسم -محل  -بحريه بجوار ال 25الهانم متفرع من ش  11بجهة :   

عن مطعم  52243برقم  21211223، قيد فى  121110111السيد محمد عبد الغنى عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

قسم-ومعصره عصير ، بجهة : الناصريه القديمه اخر شارع امام مبنى البحوث مدخل الكينج القديم  

عن اداره بوفيهات  52264برقم  21211225، قيد فى  51110111س ماله ،  بخيته محمد عثمان محمد  ، تاجر فرد ، رأ -  336

قسم -شقه  -الدور الثانى  -باكوس  -ش الشيخ الصفتى  2، بجهة :   

عن  52675برقم  21211231، قيد فى  111110111صافيناز زكريا كامل محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

قسم - 13محل رقم  - 3ت و مشروبات ، بجهة : بشاير الخير تجهيز و طهى و بيع مأكوال  

عن بيع وذبح  52552برقم  21211214، قيد فى  111110111سميره منير بدوى حناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

قسم -محل  -شمال العصافرة قبلى  31الطيور ، بجهة : ش سعد بن ابى وقاص متفرع من ش   

عن تصنيع  52227برقم  21211216، قيد فى  511110111ابراهيم عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد محمد -  339

 -امام المقابر  مستحضرات التجميل والتنظيف والتلميع والصابون والزيوت والعطور والمنظفات الصناعيه ، بجهة : ابيس االولى

قسم -الرمل ثان   

عن بناء و تشييد  52244برقم  21211211، قيد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سعدالدين السيد سعد البنا  -  340

قسم اول -امام ادفينا 23و مقاوالت ، بجهة : برج الكوثر تقسيم الفضالى امتداد شارع   

بيع مستلزمات عن  52743برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد محمد سعد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

قسم -محل  -الدور االرضى  -العوايد  -عزبه المهاجرين  -ش الزهور  12ديكور ، بجهة :   

عن مكتب  52722برقم  21211212، قيد فى  251110111عاطف محمد محمود السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

قسم -شقه بالدور الثالث  -نيطاش  -بجوار فيال الحاج رضا فتحى  2تصدير ، بجهة : سماليهى   

عن بيع طيور ،  52211برقم  21211212، قيد فى  111110111عبدالفتاح محمد على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

قسم -محل  -مكرر شارع خليل الخياط  37بجهة :   

عن  52226برقم  21211223يد فى ، ق 111110111اميره جمال ابراهيم محمود الريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

قسم -صيدليه ، بجهة : كينج مريوط الشارع الجديد امام سلومه عرابى للمشويات   
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عن  52213برقم  21211216، قيد فى  1111110111شحاته عيد السيد اسماعيل دويدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

قسم-المندره قبلى-شارع النبوى المهندس 23مقاوالت عامه وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة :   

عن مالبس اطفال  52226برقم  21211216، قيد فى  111110111فاطمه احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

قسم -محل دورين  -و النجيرى ، بجهة : مساكن البردويل سوق الغنم بجوار مول ابو زكريا   

عن تسويق  52223برقم  21211212، قيد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    خالد وجدى مصطفى احمد -  347

قسم -شقه  -االرضى  -رشدى  -ش سوريا  15عقارى )ما عدا التسويق االلكترونى( ، بجهة :   

تسويق عن  52222برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد على عبدالمعطى صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

 - الحضره الجديده -عقارى )ماعدا اعمال الدعايا واالعالن( ، بجهة : ناصيه ش الشهيد طيار صبرى عبدالوهاب مع ش االخالص 

قسم-محل  

عن  52266برقم  21211212، قيد فى  111110111مؤمن طه ابراهيم خليل المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

قسم -محل  -االبراهيميه -هير ش بن ز 21جواهرجى ، بجهة :   

عن تصليح  52742برقم  21211212، قيد فى  511110111حسن محمد على محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

قسم -محل  -ش القاهرة سيدى بشر قبلى  71كاوتش وبيع زيوت سيارات ، بجهة : رقم   

، قيد فى  1111110111للمقاوالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالرحيم محمد عبدالمجيد ) عبدالرحيم  -  351

قسم -شقة  -ش ابن دريد باكوس  33عن مقاوالت عمومية ، بجهة :  52754برقم  21211217  

عن بيع  52222برقم  21211224، قيد فى  211110111عبدالظاهر فايق محمود ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

قسم - 1محل  -عمارات ضباط القوات المسلحة مصطفى كامل  64بالتجزئة ، بجهة : خضار وفاكهه   

عن  52615برقم  21211225، قيد فى  5111110111محمد محمد عبداللطيف على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

صل و اللقاح من عبدالحميد رضوان من ( ، بجهة : ش الم2من المجموعه  32و الفقره  16تصدير و استيراد )ما عدا المجموعه 

قسم -شقه  -العجمى  -ابو يوسف  -الحديد و الصلب   

عن  52227برقم  21211216، قيد فى  511110111عمرو عبدالعال عبدالصالحين حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

قسم -ميزان دور اول  -الورديان  -ش االمان  24اتيليه ، بجهة : تنظيم   

عن محمصة  52215برقم  21211212، قيد فى  111110111يونان وديع جبره صهيون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

قسم -( 1محل رقم ) -ناصية شارع اسوان بجوار رنين  16وبقالة جافة ، بجهة : طريق اسكندرية مطروح ك   

عن  52277برقم  21211224، قيد فى  121110111،   عفاف محمود مسعود سعد العمراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  356

قسم -محل  -بجوار فيال محمود العمراوى  31بيع مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة : العماروه الكبرى اخر ش   

عن  26415برقم  21211222، قيد فى  251110111محمد مسعود عبداللطيف السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

قسم -مزرعه  -تربيه مواشى تسمين وحالبه ، بجهة : الروضه الجديده بجوار مزرعه سعيد جبريل   

عن اعمال  52612برقم  21211225، قيد فى  1111110111منى عادل عبدالرسول الهيتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

قسم - 11شقه  -السادس  -كوبرى العوايد  هندسيه وخدمات متكامله ، بجهة : ش الترعه المحموديه امام  

عن تخليص  52611برقم  21211225، قيد فى  111110111منصور محمد منصور ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

قسم -محل  -ش بورسعيد كليوباترا حمامات  274جمركى ، بجهة :   

عن عموم  52616برقم  21211225، قيد فى  111110111تامر فتحى حلمى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

قسم -شقه االرضى  -ش العريش االبراهيميه 11التصدير ، بجهة :   
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ن موبيليات ع 52263برقم  21211225، قيد فى  51110111جمعه جرنه حسين حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

قسم -محل  -ناصية ابن خلدون  -شارع رفاعى بك  21مستعملة ، بجهة :   

عن كافيتريا و بيع  52635برقم  21211222، قيد فى  151110111عمرو السعيد عبده قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

قسم -محل  -وى ش يوسف شهدى خلف المحروسه من ش على عبداال 16سندوتشات تيك اواى ، بجهة :   

عن مكتب تجاره  52222برقم  21211224، قيد فى  211110111احمد هاشم فهمى هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

قسم -شقه  -سيدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر  121ساعات واكسسوارتها ، بجهة : خلف   

عن بقاله جافه ،  52632برقم  21211222، قيد فى  51110111 اسماعيل محمد محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  364

قسم -محل  -االرضى  -الملك الفلكى ناصيه المدينه المنوره  11بجهة : ش   

عن اصالح  52226برقم  21211225، قيد فى  1111110111ايناس سمير حكيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

قسم -محل  -بائيه للسيارات ، بجهة : برج عباد الحمن الطريق الدائرى الجديد وصيانه اجزاء ميكانيكيه وكهر  

عن مقاوالت  52265برقم  21211225، قيد فى  51110111يوسف عبدالظاهر محمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

قسم -ر الثالث شقه الدو -المندره قبلى  -ش على بن ابى طالب من ش المهداوى 5نجار مسلح ، بجهة :   

عن  52662برقم  21211231، قيد فى  111110111محمود عطيه عبدالغنى الشرقاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

قسم -مكتب  -سيدى بشر قبلى  21ش  14تجاره وتصدير المحاصيل الزراعيه ، بجهة :   

ه ،  والتوكيالت التجارية  ، تاجر فرد ، رأس مالالعادلى لعموم التصدير  -جيهان عصام مصطفى مصطفى العادلى  -  368

سان  2ش الدمرداش  2عن عموم التصدير والتوكيالت التجارية ، بجهة : خلف  52756برقم  21211217، قيد فى  251110111

قسم - 24شقة  -الثانى عشر  -استيفانو   

عن  52256برقم  21211211، قيد فى  111011145محمود احمد قدرى محمود على راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

قسم -محل  -الدور االرضى  -فلمنج  -ش الفتح  14بازار ، بجهة :   

عن مقاوالت  52727برقم  21211217، قيد فى  1111110111حنفى محمود محمد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  370

قسم - 24( من الناحية الشرقية بلوك 23ة ارض )القلعة قطع -عمومية ، بجهة : ش على بن ابى طالب   

عن تقديم  52272برقم  21211211، قيد فى  111110111محمود السيد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

قسم - 12محل  -منتزه ثان  -ش مسجد المندره البحريه  423مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة :   

عن بيع مالبس  52712برقم  21211213، قيد فى  251110111بر نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  غاده عبدالفتاح جا -  372

قسم -محل  -السيوف شماعه  -ش امين حسونه  44)ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة :   

سوبر ماركت عن  52251برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد خميس سيد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

قسم -محل  -بجوار مطعم المدهش  -طريق اسكندريه مطروح قبلى  21ومجمدات ، بجهة : ك   

عن بيع مالبس  52634برقم  21211222، قيد فى  111110111فاطمه حسن على المعالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

قسم -محل  -رمل ثان  -دخل االول الرابعه الناصريه جاهزه ) ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : ش بطل السالم الم  

 52212برقم  21211216، قيد فى  111110111امانى محمد نجيب مصطفى طلب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

قسم -محل  -سيدى بشر بحرى  -ش عبدالعزيز احمد 111عن صيدلية ، بجهة : امام   

برقم  21211211، قيد فى  251110111سم ادور للتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  با -باسم ادور مفرح سالمه  -  376

شقة -ع الراب -العصافرة قبلى بجوار الناصرى للمالبس الجاهزة اعلى ادوار للموبيليات  45عن مكتب تصدير ، بجهة : ش  52242

قسم - 7  
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عن ورشه  52253برقم  21211211، قيد فى  511110111 زينب محمد محمود عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  377

قسم-شقه-الدور االول-شارع الوهابى 41تفصيل شنط حريمى ، بجهة :   

 21211213، قيد فى  211110111محمد بدرى محمد بدرى )بدرى لمستلزمات الديكور(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

قسم -المنتزه اول  - 2محل  -االرضى  -فيكتوريا  -ش جمال عبدالناصر  54 عن بيع مستلزمات ديكور ، بجهة : 52717برقم   

عن مصنع  52725برقم  21211213، قيد فى  121110111سعاد حمدى محمد ابراهيم كريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

قسم -مصنع  -ش امام مدرسه االورمان  -مواد غذائيه ، بجهة : ابويوسف قبلى   

عن بيع  52212برقم  21211216، قيد فى  111110111الل عبدالهادى ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ج -  380

قسم - 11محل رقم  -سابا باشا برج سرايا الوسام  -ش تاج الرؤساء  4حلويات ومشروبات مغلفة ، بجهة :   

عن  52652برقم  21211227، قيد فى  151110111،  عبدالمجيد سمير عبدالمجيد الروينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  381

قسم -محل  -عزبه كازوليا  -عالفه و مواد غذائيه ، بجهة : ش المالحه البرنس بجوار قسم المنتزه ثالث   

عن بيع ادوات  52674برقم  21211231، قيد فى  111110111محسن احمد على عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

قسم -محل  -الفخرانى السيوف بحرى  533ش  7بجهة : عقار رقم صحيه ،   

عن تعبئه  52522برقم  21211214، قيد فى  111110111احمد جمال عبدالحكيم عبدالخالق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

قسم -محل  -عماره الصابرين  -الفلكى  - 14من ش  11ش  12و تغليف مواد غذائيه ، بجهة :   

عن  52554برقم  21211214، قيد فى  121110111سعده عبدالمولى عبدربه السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

قسم -محل  -االول علوى  -مكتب رحالت ، بجهة : ابيس الروضة الجديدة   

عن ادارة  25725برقم  21211215، قيد فى  111110111رشا فرج عبدالفضيل عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

قسم - 11شقه رقم -الدور العاشر  -سيدى بشر قبلى  -ش مسجد قطب  13كافيهات و كافيتريات ، بجهة :   

عن بازار )  52564برقم  21211212، قيد فى  121110111محب رخاء كامل رزق الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

قسم -المنتزه اول  -سيدى بشر قبلى ش محمد فريد  72بيع حلويات وسجائر ( ، بجهة :   

عن  52231برقم  21211211، قيد فى  1111110111محمد عبداللطيف امين محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

قسم -المنتزه اول  -الفلكى  -مسجد فجر االسالم  2توريد و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه ، بجهة : شارع   

عن تجارة  52222برقم  21211212، قيد فى  111110111د امين اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امين محم -  388

قسم -محل  -سيارات ، بجهة : الشارع العمومى القرية الثانية ابيس   

 52227برقم  21211212، قيد فى  2111110111عبدالجابر عبدالاله عبدالمنطلب محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

قسم -محل  -االرضى  -سيدى بشر بحرى  -ش خالد بن الوليد 122عن بيع مالبس مستعمله ) ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة :   

عن بيع مالبس  52262برقم  21211212، قيد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  جميل شمروخ فرج بطرس  ، تاج -  390

3) ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة :   G  الوحده -بمول جرين بالزا  G3 -قسم 

عن  52733برقم  21211212، قيد فى  121110111جورج كرم زغلول زكى حبيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

قسم -امامى   6-2محل  -القبارى  3مدينة بشاير الخير  13: بلوك  محمصة ، بجهة  

عن  52214برقم  21211212، قيد فى  1111110111ايناس على رمضان حسن طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

قسم -الثانى  -عزبة سعد  -شارع البقلى  22مقاوالت عمومية ، بجهة :   

عن تصنيع و  52256برقم  21211224، قيد فى  111110111د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالفتاح محمد محم -  393

قسم -محل االرضى  -ش كمال الدين ابو يوسف 1توريد لوازم الديكور ، بجهة :   



 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

 27522برقم  21211225، قيد فى  51110111عبدالرحمن عبداللطيف ابراهيم علوانى حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

قسم -الناصريه القديمه بجوار موقف االتوبيس  151عن مكافحه حشرات ، بجهة : مبنى   

عن بيع  52612برقم  21211225، قيد فى  121110111احمد صالح احمد حمدى البيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

قسم-شقه بالدور االول-عصافره بحرى-شارع ميناء اغادير 6اجهزه منزليه ، بجهة :   

عن كوافير  52612برقم  21211225، قيد فى  111110111سميه جمال احمد امبابى حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

قسم -محل -الفلكى  14من ش  21حريمى ، بجهة : ناصيه ش   

عن سوبر  66526برقم  21211231، قيد فى  211110111رمضان محمد سيف درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

قسم - 2محل رقم  -بشاير الخير القبارى  22ماركت ، بجهة : خلف رقم   

برقم  21211217، قيد فى  121110111محمود رمضان عبدالحميد محمد ابراهيم الجماسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

قسم - 7محل -سموحه  -ش ادمون فرمون 12عن بيع اغذية و مشروبات تيك اواى ، بجهة :  52723  

برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد عبد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

قسم -العجمى  -البيطاش  -برج الفردوس  -عن مكتب ادارى ، بجهة : بيانكى  2212  

برقم  21211212، قيد فى  111110111رأس ماله ،   احمد عبد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار  ، تاجر فرد ، -  400

الدور االول والدور الثانى بجوار  -النهضة قرية الكرنك نجع الزهور  42-41عن مكتب ادارى ، بجهة : الرئيسى بالعنوان /  2212

(جنيها  11111وراس ماله ) -ونشاطه / تجارة مواد تصنيع الصابون  -قسم العامرية  -شركة ماب للدواجن   

عن توريدات  52271برقم  21211211، قيد فى  511110111تامر عبدالرحمن السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

قسم -شقه يسار الصاعد  -الدور االول علوى  -ش زاويه القلعى  71مالبس )ماعدا المالبس العسكريه( ، بجهة :   

عن بقاله عامة ،  52275برقم  21211224، قيد فى  211110111رأس ماله ،  امير سامى سعيد المتولى  ، تاجر فرد ،  -  402

قسم -محل  -( قبل بوابة شاطىء النخيل 1اكتوبر امام سوبر ماركت هريدى النخيل رقم ) 2بجهة : مدخل   

مكتب  عن 52633برقم  21211222، قيد فى  111110111كريمه كامل قطب الصياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

قسم -غيط العنب  -ش ابو النور  72رحالت ، بجهة :   

عن بيع  52621برقم  21211222، قيد فى  51110111محمد عبدالعزيز محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  404

قسم -محل  -الدور االرضى  -ش الكواش من ش بوالينو 32وتصنيع وطهى االسماك ، بجهة :   

عن بيع ادوات  52525برقم  21211214، قيد فى  511110111سمعان مشرقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناديه عطيه  -  405

قسم -( 1محل ) -العصافره بحرى بجوار مستودع االنابيب  -ش مسجد النور  4صحيه ، بجهة :   

 52712برقم  21211213يد فى ، ق 1111110111عمرو رمضان عبدالمنعم ابراهيم العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

قه بالدور ش -العجمى  -البيطاش  -بيانكى  -برج الفردوس  -عن خدمات النقل بالسيارات ، بجهة : ش متفرع من ش نقطه الساحل 

قسم -االرضى   

برقم  21211217، قيد فى  111110111محمد فوزى عبدالجواد حسن عمر ) مكتبه فوزى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  407

قسم -محل  -ب شارع صالح الدين شعبان ميامى  42عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات ( ، بجهة :  52757  

عن  52217برقم  21211216، قيد فى  1111110111احمد محمد السيد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  408

قسم -شقه  -الثانى علوى  -عزبة محسن الكبيره  6اتها ، بجهة : المقاوالت و توريد العطور و مستحضرات التجميل ومستلزم  

عن بوفيه  52224برقم  21211216، قيد فى  51110111مها السيد محمد محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  409

قسم-سموحه-شارع اللواء محمود شكرى 3-13لتقديم المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : محل   
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عن اصالح و  52222برقم  21211225، قيد فى  111110111رجب ربيع حسين ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

قسم -محل الدور االرضى  -الفلكى  -بيع كاوتش ، بجهة : امام مسجد الفلكى   

عن  52626برقم  12112312، قيد فى  1111110111محمد يحيى عبدالعزيز محمد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

قسم - 311وحده  -الثالث علوى  -ش المالزم بسيونى العصافره بحرى  25عموم المقاوالت ، بجهة :   

عن مخبز  52662برقم  21211231، قيد فى  111110111ايمن ناصر خليفه خليفه عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

قسم -بشاير الخير القبارى - 22خلف رقم 7عيش شامى ، بجهة : محل رقم   

عن محل ستائر  52557برقم  21211214، قيد فى  251110111نجيب نعيم نظمى رزق الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

قسم -محل  -ش سيف سيدى بشر قبلى 41، بجهة :   

سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمر محمد بدر الدين عبد الرحمن محمد -بدر الدين للصيانه وتركيبات كهربائيه -  414

عن صيانه ولف مواتير كهربائيه ، بجهة : نجع االفراد البحرى بجوار منزل  52561برقم  21211215، قيد فى  251110111

برج العرب-الشيخ حمدى الفردى  

عن  52561برقم  12152121، قيد فى  211110111اسراء عصام سيد عبدالعزيز المسيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

قسم -الميزان  -جيم ، بجهة : البيطاش شهر العسل اول دوران امام حلوانى لوروا   

عن مكتب  52726برقم  21211212، قيد فى  211110111مايكل وجدى يوسف مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

قسم -محل  -ارضى  -الرمل  -ثان  - ش اشرف محمود من ش الفنان محمد عثمان السيوف 57رحالت ، بجهة :   

عن بيع  52737برقم  21211212، قيد فى  511110111احمد محمود كامل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

قسم -محل  -سيدى بشر قبلى  -من ش القاهره  214مفروشات وادوات منزليه ، بجهة : ش   

عن الخدمات  52722برقم  21211212، قيد فى  5111110111امنية لطفى على محمد قاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

قسم -شقة  -امتداد ش فؤاد  -شارع سيدى محرز  26والتوكيالت المالحية والشحن والتفريغ ، بجهة :   

عن بيع الموبيليات  52232برقم  21211223، قيد فى  111011112وائل السيد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

قسم-حاره الكردى 32شارع خوفو  34، بجهة :   

عن مهمات  52227برقم  21211224، قيد فى  111110111خالد احمد محمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

قسم -محل  -ش شوتس  74مصاعد ، بجهة :   

برقم  21211225، قيد فى  51110111حد محمد شريف نور ) شريف للتجاره (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالوا -  421

قسم -محل -سموحه  -سبورتنج  -ش الدلتا  27عن بيع بويات وحدايد ، بجهة :  52614  

عن عطاره و  52636برقم  21211222، قيد فى  251110111طاهر فرغل شحاته توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

قسم -محل  -الدور االرضى  -الهانوفيل  -امام مطعم فريش  -عالفه ، بجهة : شارع جابر حافظ   

عن بقاله عامه  52777برقم  21211217، قيد فى  111110111اميرة ضياءالدين على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

قسم -محل  -ف مكتب بريد ابو مسعود غرب الصحراوى قرية ابو مسعود خل 54، بجهة : ك  

عن ورشة  52276برقم  21211224، قيد فى  111110111احمد غريب سالمه غريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

قسم -محل  -اكتوبر  2تصنيع وبيع الوميتال ، بجهة : ش حماده العربى   

عن مقاوالت  52631برقم  21211222، قيد فى  1111101111رمضان محمود محمد صيام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

الدور  -عزبة الخمسمائة خورشيد  -شارع محمود الحالق  43عمومية وتوريدات فى مجال النشاط واعمال مساحية ، بجهة : 

شقة -االرضى   



 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

عن اتيليه  52213برقم  11212212، قيد فى  211110111احمد عماد السعيد محمد الحلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

قسم -غرفة من شقة  -االرضى  -السيوف شماعة  -ش مسجد التوبة  41مالبس ، بجهة :   

برقم  21211211، قيد فى  121110111صالون احمد عزاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد عاطف عبدالخالق عزاز  -  427

قسم -محل  -ل الكبير ش الت 12عن صالون حالقه رجالى ، بجهة :  52247  

عن بيع مالبس  52272برقم  21211211، قيد فى  511110111حنان محمد مرزوق جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

محل  -ر ) ماعدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : خلف شركة االسمنت امام مسجد االسمنت بجوار صيدلية ابراهيم حسين بوادى القم

قسم -  

عن توريد و  52251برقم  21211223، قيد فى  1111110111راج عبدالرحيم محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  س -  429

قسم -مكتب  -الفلكى  - 14من ش  3تجارة البلح و التمر ، بجهة : ش  

عن  52572م برق 21211214، قيد فى  121110111حسام عبدالحميد عبدالرازق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

قسم -محل  -الدور االرضى  -امام مسجد الفرج  -المندره قبلى  -محمصه لب ، بجهة : ش النبوى المهندس   

عن بيع مالبس  52722برقم  21211212، قيد فى  511110111اسراء مجدى على الشنديدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

قسم -محل  -مصطفى كامل  -ش عبدالقادر رجب  73جاهزه )ماعدا المالبس العسكريه( ، بجهة :   

عن محمصة ،  52767برقم  21211212، قيد فى  111110111سامح موريس لبيب جيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

قسم -بجهة : ش عيد خيرالله امام مدخل هانوفيل الرئيسى خلف ابوراويه للمشويات   

عن  52217برقم  21211212، قيد فى  5111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد احمد رضوان عبداللطيف   -  433

قسم -شقه  -ابوقير  -ش رمسيس 12توزيع و تصدير و استيراد اسماك ، بجهة :   

برقم  21211222، قيد فى  111110111ابراهيم رزق محمد البربرى ) البربرى للتعبئه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

قسم -ش محمد حسن متفرع من السوق خورشيد  12ن تعبئه المواد الغذائيه ، بجهة : ع 52616  

عن جزارة  52623برقم  21211222، قيد فى  111110111محمد صالح مسعود عبدالحفيظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

قسم -، بجهة : ابويوسف ش مشتل عبير الزهور بولكلى   

عن بيع  52671برقم  21211231، قيد فى  11111110111خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شاكر محمد رجب حسن  -  436

قسم -محل  -سابقا  722تنظيم ش  -ميامى  -ش اسكندر ابراهيم  44محمصات )لب و سودانى( ، بجهة :   

عن اعمال  52627قم بر 21211231، قيد فى  511110111رضا السيد ابراهيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

قسم-14الدور -السيوف-الفلكى 12العزل الحرارى ، بجهة : شارع   

عن قطع غيار  52556برقم  21211214، قيد فى  311110111احمد مصطفى عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

قسم - 2محل  -االرضى  - الهانوفيل -السيارات ، بجهة : ش محمد الغزالى اول ش يمين امام التوحيد والنور   

 21211212، قيد فى  121110111محمد رشاد عبدالخالق سيد احمد البركاوى )البركاوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

قسم - 4محل  -االرضى  -السيوف  -ش جميله بوحريد  57عن بيع مستلزمات و اجهزه منزليه ، بجهة :  52563برقم   

عن  52261برقم  21211212، قيد فى  51110111عيل على عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد احمد اسما -  440

قسم -مخزن  -االول  -المندره قبلى  -ش الجبل خلف ش محمد عطيه  51بقاله وسلع تموينيه ، بجهة :   

، قيد فى  121110111رأس ماله ،   ايمن ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للمواد الغذائية (  ، تاجر فرد ، -  441

قسم - 2محل  -سور جمعيه التاهيل الفكرى  -السيوف -عن سوبر ماركت ، بجهة : ش صالح الدين  52265برقم  21211212  

عن  52736برقم  21211212، قيد فى  211110111عمرو على محمد سعيد رجب حسونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

قسم ثان -محل  - 25شارع  -طوسون  -ش امتداد المرور 3تغليف مواد غذائية ، بجهة :  تجارة و تعبئة و  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن بيع مالبس  52222برقم  21211216، قيد فى  1111110111امانى عبدالله صالح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

قسم - 1محل رقم  -لوران  -طريق الحريه  723جاهزه )ما عدا المالبس العسكريه( ، بجهة :   

عن بقاله  52225برقم  21211224، قيد فى  51110111احمد ابوشبانه ابراهيم على حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

قسم ثان -محل  -ابيس الثانيه مدخل محمد رجب  -جافه ، بجهة : الطريق السريع   

عن تنميه مهارات  52224برقم  21211224، قيد فى  110111511عائشه محمد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 3521/2662اطفال فوق اربع سنوات فيما عدا االمن والحراسه واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقم 

قسم -شقه  -الدور االول  -سيدى بشر بحرى  -ش عوض حجازى  2، بجهة :  2121/5/14بتاريخ   

عن مقاوالت  57111برقم  21211231، قيد فى  1111110111حمد عبدالعليم سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  446

قسم -شقة  -عامة وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش عربى الخياط حجر النواتية البر القبلى   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عامل شركه احمد محمد عبدالفتاح وشريكه   شركة  ،   القيام باعمال تجارة كافه االت ومعدات وتجهيزات المستشفيات وم -  1

المعدات التحاليل الطبية والمنشات الطبية وكافه االدوات العلمية وقطع غيارها ومستلزمات تشغيلها وكذا صيانه هذه االالت و

 52522برقم  21211215،قيدت فى  1111110111واالستشارات المتعلقة بالنشاط )فيما عدا االدوية ومكوناتها (  ،رأس مالها   

ه االدوات ، عن القيام باعمال تجارة كافه االت ومعدات وتجهيزات المستشفيات ومعامل التحاليل الطبية والمنشات الطبية وكاف

االدوية  ت تشغيلها وكذا صيانه هذه االالت والمعدات واالستشارات المتعلقة بالنشاط )فيما عداالعلمية وقطع غيارها ومستلزما

سريع الطريق ال -أ بالدور الميزانين )االول فوق االرضى ( بالعقار فى شارع طلعت مصطفى  112ومكوناتها ( ، بجهة : شقه رقم  

قسم -الزراعى بجوار مستشفى طلعت مصطفى حى وسط   

دوات جى نجيب وشريكه   شركة  ،   عموم التوريدات من لوازم الخامات الصناعيه وقطع الغيار ومواد البناء والدهانات واالنا -  2

لعامه من الكهربائية والصحيه وقطع الغيار الكهرومكانيكيه والشحوم والزيوت وتوريد ماكينات الصناعه بانواعها والمقاوالت ا

،قيدت  3111110111والقيام بجميع انواع المقاوالت المتكاملة والتصميمات الهندسيه  ،رأس مالها   الصيانه واالنشاءات المعماريه 

، عن عموم التوريدات من لوازم الخامات الصناعيه وقطع الغيار ومواد البناء والدهانات واالدوات  52223برقم  21211224فى 

لعامه من م والزيوت وتوريد ماكينات الصناعه بانواعها والمقاوالت االكهربائية والصحيه وقطع الغيار الكهرومكانيكيه والشحو

مكرر بشارع اليزيدى  4الصيانه واالنشاءات المعماريه والقيام بجميع انواع المقاوالت المتكاملة والتصميمات الهندسيه ، بجهة : 

قسم -ميامى   

،  52641برقم  21211222،قيدت فى  111110111  محمود احمد محمد يوسف وشريكه   شركة  ،  تصدير  ،رأس مالها  -  3

تنظيم تقاطع شارع خالد بن الوليد مع الصاغ محمد عبد السالم 43عن تصدير ، بجهة : برج الفريده  - 

،قيدت فى  1111110111رانيا عادل منير الخضرى وشريكها   شركة  ،  تجاره االدوات الكهربائيه  ،رأس مالها    -  4

مقس-مصطفى كامل-تنظيم تقاطع فريد بيك وابو رفيع 2، عن تجاره االدوات الكهربائيه ، بجهة : رقم  63752برقم  21211222  

ام و شركه الوكيل لتقطيع الرخ -شركه عمرو احمد حبيب محمد الوكيل و عبدالرحمن احمد حبيب محمد الوكيل و شركائهم  -  5

 52245برقم  21211211،قيدت فى  161110111الغير   ،رأس مالها   الجرانيت   شركة  ،  تقطيع الرخام و الجرانيت لحساب 

قسم -الدريسه  -شارع سعد بن ابى وقاص  2، عن تقطيع الرخام و الجرانيت لحساب الغير ، بجهة :   

ت فى ،قيد 111110111شركة محمد ابراهيم و شريكه   شركة  ،  تجارة الجمله و توزيع المواد الغذائية  ،رأس مالها    -  6

ش مكه خلف المعهد الدينى متفرع  2، عن تجارة الجمله و توزيع المواد الغذائية ، بجهة : العقار رقم  52661برقم  21211231

قسم -من شارع النصر   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،قيدت فى  1111110111محمد صدقى ثابت و شركاه   شركة  ،  القيام بأعمال المقاوالت المتكامله   ،رأس مالها    -  7

العصافره  -متفرع من المعهد الدينى  -ش الشهداء  32، عن القيام بأعمال المقاوالت المتكامله ، بجهة :  52525برقم  21211215

قسم -قبلى   

، عن  52772برقم  21211217،قيدت فى  111110111مصطفى حسن وشركاه   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها    -  8

قسم -سيدى بشر  - 6م باشا الدور الخامس علوال شقه رقم ش على ابراهي 42مكتب رحالت ، بجهة :   

خالد احمد حجازى ابو عجاج وشريكته   شركة  ،  المقاوالت العامه واالستثمارات العقاريه والمزادات  ،رأس مالها    -  9

ات ، بجهة : المحل ، عن المقاوالت العامه واالستثمارات العقاريه والمزاد 52577برقم  21211215،قيدت فى  1111110111

قسم-العجمى-أكتوبر 2الكائن بالعقار الكائن بشارع ابو بكر الصديق متفرع من   

 شركه ساهر مسعود محمد السيد وشركاه   شركة  ،  القيام باعمال تجاره كافه االجهزه والمستلزمات الطبيه واالطراف -  10

غيارها  معامل التحاليل الطبيه وكافه االدوات العلميه وقطعالتعويضيه والصناعيه واالت ومعدات وتجهيزات المستشفيات و

، عن القيام باعمال تجاره كافه االجهزه  52611برقم  21211225،قيدت فى  3111110111ومستلزمات تشغيلها  ،رأس مالها   

يه وكافه تحاليل الطبوالمستلزمات الطبيه واالطراف التعويضيه والصناعيه واالت ومعدات وتجهيزات المستشفيات ومعامل ال

قسم -محطة الرمل  -( شارع امين فكرى 21االدوات العلميه وقطع غيارها ومستلزمات تشغيلها ، بجهة : معرض بالعقار رقم )  

،قيدت  511110111شركه فاطمه ناجى شريف مرايف وشريكها   شركة  ،  بيع وتجاره السجاد والموكيت  ،رأس مالها    -  11

قسم -اول العامريه  -، عن بيع وتجاره السجاد والموكيت ، بجهة : امام مجمع سيدى مسعود  52747 برقم 21211212فى   

غير   ،رأس مالها نبوى عبدالرازق عمر خليفة وشريكه   شركة  ،  التصدير والنقل لحساب ال -شركة خليفة للتصدير والنقل  -  12

قسم -ش دار السالم  6صدير والنقل لحساب الغير ، بجهة : ، عن الت 52622برقم  21211231،قيدت فى  511110111    

محمد شمس الدين رجب وشركاه   شركة  ،  عموم التصدير والنقل بالسيارات المملوكة لدى الغير   ،رأس مالها    -  13

 31بجهة : ، عن عموم التصدير والنقل بالسيارات المملوكة لدى الغير ،  52235برقم  21211211،قيدت فى  511110111

قسم -شارع ابوالهول متفرع من شارع البحرية   

 اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية والشحومات -1محمود عبدالعزيز عبدالعزيز خليفة وشريكه   شركة  ،   -  14

،قيدت فى  1111101111تغليف اسالك النحاس الكهربائية   ،رأس مالها    -3انتاج مواسير بالستيك   -2بكافة انواعها  

انتاج  -2اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية والشحومات بكافة انواعها   -1، عن  52211برقم  21211216

برج  -( جنوب المنطقة الصناعية الثالثة 12( بلوك )12تغليف اسالك النحاس الكهربائية ، بجهة : قطعة ) -3مواسير بالستيك  

 - العرب الجديدة

 -م ع  توكيالت مالحيه فى جميع موانى ج -شركه السعد   شركة  ،  الشحن و التفريغ  -محمود سعد محمد احمد و شريكه   -  15

ات و تملك جميع انواع المعد -االعمال البحريه و النهريه  -عموم التصدير  -جميع انواع المقاوالت العموميه  -خدمات بتروليه 

 االدوات -تجاره قطع غيار السيارات  -اداره مطاعم و كافيهات عموميه  -لمباشره الشركه لنشاطها الوحدات البحريه الالزمه 

 -، عن الشحن و التفريغ  52225برقم  21211212،قيدت فى  5111110111الزيوت   ،رأس مالها    -الكاوتش  -الكهربائيه 

بحريه و االعمال ال -عموم التصدير  -انواع المقاوالت العموميه جميع  -خدمات بتروليه  -توكيالت مالحيه فى جميع موانى ج م ع 

 -اداره مطاعم و كافيهات عموميه  -تملك جميع انواع المعدات و الوحدات البحريه الالزمه لمباشره الشركه لنشاطها  -النهريه 

قسم -الورديان  -قفال ش ال 52الزيوت ، بجهة :  -الكاوتش  -االدوات الكهربائيه  -تجاره قطع غيار السيارات   

ت و اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات لتقديم الوجبا-محمد احمد حسن و شركاه   شركة  ،  تجارة الفضه  -  16

من  32و الفقرة  12و عموم االستيراد و التصدير) فيما عدا المجموعه  -السريعه و المشروبات )فيما عدا المشروبات الكحوليه( 

و -، عن تجارة الفضه  52642برقم  21211227،قيدت فى  21111110111( و التوكيالت التجاريه  ،رأس مالها    2وعه المجم

و عموم  -ه( اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات لتقديم الوجبات السريعه و المشروبات )فيما عدا المشروبات الكحولي

شارع احمد  121( و التوكيالت التجاريه ، بجهة :  2من المجموعه  32و الفقرة  12موعه االستيراد و التصدير) فيما عدا المج

قسم -شوقى رشدى عمارة المعمارى   
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،قيدت فى  151110111محمد منصور على منصور وشركاه   شركة  ،  توريد وبيع اغذيه ومشروبات  ،رأس مالها    -  17

قسم -ش الكرنك من احمد ابوسليمان  12ومشروبات ، بجهة :  ، عن توريد وبيع اغذيه 52221برقم  21211224  

برقم  21211212،قيدت فى  511110111ياسر راشد محمد خميس وشريكه   شركة  ،  تجاره السيارات  ،رأس مالها    -  18

العز ( ش مصطفى امام مركز تدريب االصالح )عماره برج  111، عن تجاره السيارات ، بجهة : المحل الكائن بالعقار  52761

قسم -المنتزه ثالث  -كامل   

هشام احمد زكرى وشركاه   شركة  ،  اعمال االلوميتال واعمال الديكور والزجاج والمرايات والمقاوالت العامة   ،رأس  -  19

ت ، عن اعمال االلوميتال واعمال الديكور والزجاج والمرايا 52224برقم  21211212،قيدت فى  1111110111مالها   

قسم -اول العامرية  22تقسيم شارع جمعية ميت ابوالكوم الكيلو  52والمقاوالت العامة ، بجهة :   

ل فادى شوقى عزيز و شريكه مينا فارس   شركة  ،   خدمات البترول و توريد مهمات االمن الصناعى ما عدا جميع اعما -  20

برقم  21211231،قيدت فى  151110111العماله(  ،رأس مالها    الحفر و التنقيب و توريدات فى مجال النشاط )ما عدا توريد

شاط ، عن خدمات البترول و توريد مهمات االمن الصناعى ما عدا جميع اعمال الحفر و التنقيب و توريدات فى مجال الن 52622

قسم -سيدى بشر قبلى  - 31متفرع من ش  22ش  22)ما عدا توريد العماله( ، بجهة :   

بالعموله   هانى سعيد وتاج الدين   شركة  ،   رحالت وخدمات نقل ركاب واستشارات خاصة بالنقل وتاجير اتوبيساتشركة  -  21

، عن رحالت وخدمات نقل ركاب واستشارات خاصة بالنقل  52742برقم  21211212،قيدت فى  511110111،رأس مالها   

 -( يسار الصاعد للسلم 4شقة ) -الدور الثانى علوى  -سف الخاصة شارع مدرسة ابويو 1وتاجير اتوبيسات بالعموله ، بجهة : 

قسم -ابويوسف  -العجمى  -طريق اسكندرية مطروح  1205بالكيلو   

،قيدت فى  121110111اشرف عبدالجليل ابو الحسن و شريكه   شركة  ،  تجاره المواد الغذائيه جمله   ،رأس مالها    -  22

شارع محمود  12.  11( يسار مدخل العقار 3اره المواد الغذائيه جمله ، بجهة : المحل رقم )، عن تج 52571برقم  21211214

قسم -فهمى النقراشى   

الشركه المصريه للخدمات الجمركيه والمالحيه حسن محمد محمد على وشركاه   شركة  ،  خدمات جمركيه وتخليص  -  23

، عن خدمات جمركيه وتخليص جمركى ، بجهة :  52246برقم  21211223،قيدت فى  211110111جمركى   ،رأس مالها   

قسم -ش مسجد ابو على متفرع من شارع النصر  22  

اشرف محمد تهامى و شريكه   شركة  ،  مقاوالت عموميه مع جهات ملزمه بالخصم و االضافه   ،رأس مالها    -  24

 12ه مع جهات ملزمه بالخصم و االضافه ، بجهة : ك، عن مقاوالت عمومي 52261برقم  21211225،قيدت فى  1111110111

قسم -ابويوسف  -تقسيم المعلمين   

 311110111عبده رمضان عبده و شركاه   شركة  ،  تجاره و زراعه و توريدات الحاصالت الزراعيه  ،رأس مالها    -  25

 -مريوط  -عيه ، بجهة : قريه بورسعيد ، عن تجاره و زراعه و توريدات الحاصالت الزرا 52231برقم  21211211،قيدت فى 

 قسم

 21211224،قيدت فى  1111110111عمرو اسماعيل محمد الخرادلى وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عامه  ،رأس مالها    -  26

قسم -(شارع بدر الدين سابا باشا 12، عن مقاوالت عامه ، بجهة : شقه بالعقار رقم ) 52272برقم   

 52276برقم  21211212،قيدت فى  1511110111احمد و شركاه   شركة  ،  نقل البضائع بسيارات الغير   ،رأس مالها    -  27

قسم -رمل اول  -فلمنج  -ش مصطفى كامل  63، عن نقل البضائع بسيارات الغير ، بجهة :   

ه ت عامه وتوريدات لوازم ومهمات التركيبات الميكانيكياحمد ماهر عبدالدايم محمود جاب الله وشركاه   شركة  ،  مقاوال -  28

، عن مقاوالت عامه وتوريدات لوازم ومهمات  52672برقم  21211231،قيدت فى  2111110111والكهربائيه  ،رأس مالها   

قسم -صطفى كامل ش م -المدينه الفرنسيه  -( الدور السابع 11( شقه )1التركيبات الميكانيكيه والكهربائيه ، بجهة : عماره )  

ارية احمد فؤاد عامر وشريكته   شركة  ،  االستشارات الهندسيه واعداد التصميمات وكذا الحصول على التوكيالت التج -  29

، عن االستشارات الهندسيه واعداد  52216برقم  21211212،قيدت فى  1111110111واعمال المقاوالت  ،رأس مالها   
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عمر بن الخطاب متفرع من  2شارع رقم  17التوكيالت التجارية واعمال المقاوالت ، بجهة :  التصميمات وكذا الحصول على

قسم -شارع نصر الدين سموحه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

ــــــــــــــــــــــ      

 

تم محو/شطب    21211214، وفى تاريخ    55221اشرف عبدالمنعم ابراهيم شعير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

حو/شطب تم م   21211214، وفى تاريخ    52211احمد رمضان محمود حسين محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211214، وفى تاريخ    11257رانيا السيد محمد السيد شريف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

شطب بامر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     21211216اريخ ، وفى ت   27371راتب عبده عطيه عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    11431احمد اسالم السيد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    12151ق قيده برقم : كريمه عبد الموجود محمد الراوى  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 6

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    52136سعد سالم سعد ابو المجد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    55573تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هانى ادور شاكر بسطا  ،     - 8

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    34122ميرفت احمد عبد الفتاح على جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 السجل  شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    41662حمد عادل احمد بحيرى الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ا   - 10

 السجل  شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    15522تهانى بدرى محمد بدرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

حو لترك التجارةشطب بأمر م  
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تم محو/شطب السجل    21211216، وفى تاريخ    55572مهران غريب مهران غريب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

شطب بامر محو لترك التجارة   

، وفى    52355عبدالناصر رزق ناصف سالم )جزاره ناصف لبيع اللحوم المجمده(  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة   21211211تاريخ   

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    35116اميره نادر السيد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 شطب بأمر محو لترك التجارة

تم    21211211، وفى تاريخ    33243فرد  ،  سبق قيده برقم : وليد محمود فهمى ابراهيم عبد البارى  ،  تاجر    - 15

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجاره

تم    21211211، وفى تاريخ    22144احمد عبدالمنصف محمد محمد حبيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211211، وفى تاريخ    22551لف السنوسى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : هدى خ   - 17

شطب بامر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل    21211211، وفى تاريخ    22551هدى خلف السنوسى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

شطب بامر محولترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    25623كرم السعيد على الكفراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

ر محو لترك التجارةشطب بام  

تم محو/شطب السجل    21211212، وفى تاريخ    26327احمد جمال محمد الجوهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

شطب بامر محو لترك التجارة   

حو/شطب السجل تم م   21211212، وفى تاريخ    37224عبدالوهاب محمد على حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

شطب بأمر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    25322السيد طلحه السيد طلحه شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 السجل  شطب بامر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    12215اشرف حامد عبد الفتاح رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

 21211213، وفى تاريخ    7362نوار للخدمات البحريه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : -السيد السيد السعيد محمد نوار   - 24

تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة    

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    42236السيد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : منال يوسف السيد    - 25

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

تم    21211213، وفى تاريخ    54252عبد الرحيم محمود عبد الرحيم على ابو شقره  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

أمر محو لترك التجارهمحو/شطب السجل  شطب ب  

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    15452احمد رفاعى محمد عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

محو/شطب السجل   تم   21211212، وفى تاريخ    3266سمير سليم جرس عجايبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 شطب بامر محو لترك التجارة
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تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    46121محمود بركات حسانى ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 السجل  شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211212ى تاريخ ، وف   26611محمد محمود صابر هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    22414هيثم عادل محمد عبدالله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211217، وفى تاريخ    4422قم : مينا جرجس لبيب جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده بر   - 32

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211217، وفى تاريخ    12221حسن على محمد وهيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211217، وفى تاريخ    45657،  سبق قيده برقم :   محمد عبد العزيز مالك على  ،  تاجر فرد   - 34

شطب بامر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    55421يحيى على محمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  شطب    21211212، وفى تاريخ    661،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   احمد فؤاد محمد عامر   - 36

 بامر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    47612افراح عبدالحليم حامد محمد قمبر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

بسبب ترك التجارة 2121/ 2 /12فى  4242السجل  شطب بامر محو برقم   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    47612افراح عبدالحليم حامد محمد قمبر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

بسبب ترك التجارة 2121/ 2/  12فى  4247السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    11642،  سبق قيده برقم :  والء ابو العال جابر ابو العال راجح  ،  تاجر فرد    - 39

 السجل  شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  شطب    21211212، وفى تاريخ    2122محمد حسن على السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211216، وفى تاريخ    12476لى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : احمد محمد احمد محمد ع   - 41

شطب بأمر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    12264مصطفى احمد عبد العزيز الشيخ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211223، وفى تاريخ    54141محمد حامد عبدالسميع سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

شطب بامر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب    21211223، وفى تاريخ    23171احمد عبدالقادر عطيه فرغلى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

بامر محو لترك التجاره السجل  شطب  

تم محو/شطب    21211223، وفى تاريخ    51215عايدة محمد السيد اسماعيل ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 45

 السجل  شطب بامر محو لترك التجارة
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تم محو/شطب السجل  امر    42121122، وفى تاريخ    4471احمد عيد السيد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

 محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    11646مينا ميالد راشد كيرلس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

 لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    15442عماد محمد محمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 48

 شطب بأمر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    2222ايمن محروس السيد عبد الصمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

بامر محو لترك التجاره السجل  شطب  

تم محو/شطب السجل    21211224، وفى تاريخ    51423احمد مصطفى عبد الله احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

شطب بامر محو لترك التجارة   

   21211224فى تاريخ ، و   24127سعد عوض خليفه كريم )السعد لالداوت الصحيه(  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجارة

، وفى    22416الشاهين للدهانات ولوازم الديكور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  -محمد ابراهيم محمد عطيه شاهين    - 52

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجاره   21211225تاريخ   

ازم الديكور(  ل االسم التجارى الى / محمد ابراهيم محمد عطيه شاهين )مركزالشاهين لتلوين الدهانات بالكمبيوتر ولوتم تعدي   - 53

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجاره   21211225، وفى تاريخ    22416،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   

ه(  ،  كاميرات المراقب-اعمال الكهرباء -الدين لمقاوالت تصنيع االلوميتال  محمد صالح الدين عوض عبدالعزيز)صالح   - 54

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجاره   21211225، وفى تاريخ    32166تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   

 -ع االلوميتال قاوالت المتخصصه تصنيتم تعديل االسم التجارى الى / محمد صالح الدين عوض عبدالعزيز)صالح الدين للم   - 55

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    32166كاميرات المراقبه(  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : -اعمال الكهرباء

 شطب بامر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل    21211225ريخ ، وفى تا   32163رشا طلعت محمد السيد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 56

شطب بأمر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    32166مصطفى محمد طه شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 57

 امر محو شطب لترك التجارة

، وفى    52766اوتش  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : الصاوى لتجاره الك -محمود رضا عبدالحليم عبداللطيف الصاوى    - 58

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجاره   21211225تاريخ   

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    25222حسن محمد عبد الله على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 59

بسبب ترك التجاره 2121/  2/  25بتاريخ  4227شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    2123فتحيه محمد عبد الحافظ سيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 60

 امر محو شطب لترك التجارة

، وفى تاريخ    45615:  مصطفى عيد مصطفى السيد )المصطفى الداره الكافيتريات (  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 61

تم محو/شطب السجل  امر محو شطب لترك التجارة   21211222  

تم محو/شطب السجل     21211222، وفى تاريخ    25221مجدى جيد فرج عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 62

 امر محو شطب لترك التجارة
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 امر محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211222، وفى تاريخ    7132وفيه عباس حسن عبد الباقى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 64

 شطب بامر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    5612خ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عادل محمد دياب محمد الطبا   - 65

 السجل  امر محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    37533ايه محمود حفنى السيد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 66

 السجل  شطب بامر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    24171سهير يوسف سيداروس سرجيوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 67

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

،    7511تم تعديل االسم التجارى الى / ميرفت مرسى سرور سرور )جاليرى سرور(  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 68

تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة   21211227وفى تاريخ   

تم محو/شطب السجل    21211227، وفى تاريخ    7511ميرفت مرسى سرور سرور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 69

شطب بأمر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    11122صالح محمد صالح عبد القادر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 70

 السجل  شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تاريخ    22377دنيال نبيل نصحى اسكندر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 71

 شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    41264فرد  ،  سبق قيده برقم : كريم اسماعيل السيد اسماعيل  ،  تاجر    - 72

 السجل  امر محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تاريخ    25124محمد محمد سعيد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 73

 شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211227، وفى تاريخ    55646د محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : سعد عبدالرحيم احم   - 74

شطب بــامر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    35741ايهاب عنتر لطيف ابو اليمين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 75

رهالسجل  شطب بامر محو لترك التجا  

تم محو/شطب    21211227، وفى تاريخ    53321محمد عبدالمعطى حسن كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 76

 السجل  شطب بامر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    7172محمد جمعه محمد خليل الفقى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 77

شطب بأمر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    14564محمد اسماعيل محمد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 78

بأمر محو لترك التجارهشطب    

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    47112ياسمين محيى محمود حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 79

شطب بأمر محو لترك التجاره   



 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 محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    37342جوزيف صبحى يوسف بطرس حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 80

 السجل  شطب بامر محو لترك التجاره

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    36462سامى احمد مختار احمد صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 81

 السجل  امر محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    41622احمد حسين عبدالشفيع حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 82

 السجل  امر محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21211231، وفى تاريخ    4126احمد على الصافى على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 83

 محو شطب لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    35221رقم : وليد جمعه متولى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 84

 شطب بأمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    11265جمال حسين محمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 85

 امر محو شطب لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    7277فرد  ،  سبق قيده برقم :  زينب حسين مصلحى البهلوان  ،  تاجر   - 86

امر محو شطب لترك التجارة   

تم    21211231، وفى تاريخ    53177عمرو فرحات عبدالمقصود سعد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 87

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترك التجاره

ــــــــــــــــــــــ      

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال   21211214وفي تاريخ ،   52761محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  2511110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211214وفي تاريخ ،   7222د محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم جابر محمود محم -  2

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ل , تم تعديل رأس الما  21211215وفي تاريخ ،   41222احمد محمود محمد حسن عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

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

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:    21211212وفي تاريخ ،   5232سيد سعد سيد موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  251110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،    

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   14213تاجر فرد ،، سبق قيده برقم   حمدى محمود رمضان فوده -  5

جنيه  511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   46662عمر مجدى مصطفى العطار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  2111110111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشي   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   34736رامى محمد خليل ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  751110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   5751تاجر فرد ،، سبق قيده برقم   ابراهيم مساعد نصيب جاب الله -  8

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   52215عزوز حسن عزوز خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  511110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  التأشير:    

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   51424مونيكا زكي جرجس زكى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم   21211216وفي تاريخ ،   55121د ) بقالة ابوشهاب (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم شهاب الدين احمد طه عبدالمولى سي -  11

جنيه  311110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

س المال , وصف تم تعديل رأ  21211211وفي تاريخ ،   53555مينا رمضان شحاته سدره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211211وفي تاريخ ،   12151محمد علي عبد الرحمن علي مرزوق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  511111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   3162عبدالعزيز طه احمد طه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   11211212وفي تاريخ ،   52132محمد وليد احمد ابراهيم حنفى سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   12172تعديل االسم التجارى الى / الطاهر للتوريدات العمومية والتركيبات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  1111110111عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   ت  21211211   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   12172الطاهر على محمد محمد ضيا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   14571،، سبق قيده برقم عمرو محمد على بكر  تاجر فرد  -  18

جنيه  111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   45523ميرى عزيز رزق مقار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  511110111س المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأ   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   2223رشاد جمعه عبدالقادر خميس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  51110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   11742ق قيده برقم فتحى السيد محمد اسماعيل  تاجر فرد ،، سب -  21

جنيه  251110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  21211212وفي تاريخ ،   33413اضافة االسم التجارى / صفار فارم لالستيراد والتصدير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  5111110111ل , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس الما   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   33413احمد فرحان محمد صفار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   24321صر محمد ابراهيم نايل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم خالد عبدالنا -  24

جنيه  5111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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م تعديل رأس ت  21211213وفي تاريخ ،   26146مصطفى باهى مصطفى احمد العيسوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   31224مجدى رومانى شاكر عويضه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   52162رضا عبدالمنعم السيد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

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

تم تعديل رأس المال ,   12212112وفي تاريخ ،   55522عمرو سعد مهدى سعد الهالوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تاجر   عمرو سعد مهدى سعد الهالوى -تم تعديل االسم التجارى الى / الهالوى لبيع االجهزة الكهربائية و االدوات المنزلية  -  29

 تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس  22121121وفي تاريخ ،   55522فرد ،، سبق قيده برقم 

جنيه  111110111ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   2521حبشى على احمد المغربى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   36671ابراهيم رجب اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

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

تم تعديل رأس المال , وصف   17212112وفي تاريخ ،   15345محمد حلمى ابراهيم حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211217وفي تاريخ ،   32246اسامه لويز رتيب منتياس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

نيهج  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل   21211217وفي تاريخ ،   52275عبدالملك حسن عبدالرحمن حسن محمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  2511110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211217وفي تاريخ ،   32712 محمد احمد عبدالخالق محمود على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم -  35

جنيه  351110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   3272محمود فوزى عبدالرحمن عجمى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  211110111صبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   41757احمد سليم محمد زيتون  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   2722م محمد بسيوني ابراهيم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  38

جنيه  511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   23126سامح ابراهيم مصطفى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   4173اشرف نصرى حنا تاوضروس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  5111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   54221رقم ميخائيل جوزيف بسطا سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده ب -  41

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   51215حنا مرزوق صادق سناده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

جنيه  5111110111يصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ل   

تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   51215عدل الى/حنا مرزق صادق سناده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

جنيه  5111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211223وفي تاريخ ،   21252سيف الدين محمد اشرف عز الدين محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   55116وليد تونى الحضرى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   4152فيصل ناصر عثمان محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

جنيه  511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   55172محمد عبدالكريم محمد سالم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  47

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211223تاريخ ، وفي   22431مصطفى السيد عبد الرحمن عبد الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

جنيه  251110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   53356محمد احمد حسن عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

جنيه  1101111111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   22616انصاف رزق سعد محمد عدوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  50

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

تم تعديل رأس المال ,   21211224اريخ ، وفي ت  27241اسالم صالح محمد سيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   55211ابراهيم عادل موسى على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

جنيه  1111011111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211224وفي تاريخ ،   47241مصطفى عبدالله محمد مهران حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  53

جنيه  111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   2213احمد عدلى محمد عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   43123جرجس عدلى راشد عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

جنيه  1511110111ه ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   52432محمد رمضان عبدالله العبد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  56

جنيه  451110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  21211224وفي تاريخ ،   41721د ،، سبق قيده برقم احمد غريب محمد هريدى )مؤسسه الحمد لتوريد الدقيق(  تاجر فر -  57

جنيه  2511110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 21211225وفي تاريخ ،   51465عادل ابراهيم عبدالرحيم محمدين )عادل ابراهيم للموبيليا (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

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

تم تعديل رأس المال ,   21211225وفي تاريخ ،   43545بيتر محب موريس يعقوب ايوب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

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

تم تعديل رأس المال ,   21211222وفي تاريخ ،   42152حامد مصطفى مصطفى حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

جنيه  1211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ديل رأس المال , وصف تم تع  21211222وفي تاريخ ،   41267طاهر احمد يونس موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211222وفي تاريخ ،   41267طاهر احمد يونس موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

جنيه  111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211222وفي تاريخ ،   41267ر احمد يونس موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم طاه -  63

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

عديل رأس المال تم ت  21211227وفي تاريخ ،   15625احمد عبد الصبور احمد عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

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

تم تعديل رأس المال ,   21211227وفي تاريخ ،   42267اشرف حسن محمد حسن ابوحبسه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   12521احمد بدوى عبد الخالق نوار  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  66

جنيه  2411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   12121123وفي تاريخ ،   11232ناجى ناجى عبدالله قلبه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

جنيه  511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211231وفي تاريخ ،   37272محمد عبدالحميد السيد حنفى ابوالخير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

جنيه  110111511, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   37272تم تصحيح االسم التجارى الى / محمد عبدالحميد السيد حفنى ابوالخير  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

جنيه  511110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211231   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   52211اجر فرد ،، سبق قيده برقم محمود محمد مرسى امبابى  ت -  70

جنيه  751110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   52211عمر حسن عبدالله حسن مشرف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

جنيه  1511110111ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأش   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   12341احمد عبدالفتاح احمد حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52551جرجس خلف الله حنا روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

قسم -محل  -سيدى بشر قبلى  -برج السالم بجوار موبيليات القصر االبيض  31الـتأشير:   ، ش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52521الجمال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عيد السيد على  -  2

قسم -شقه  -الدور الرابع  -الهانوفيل  -الـتأشير:   ، ش مسجد الحق من ش قصر القويرى بجوار مسجد الحق   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214ي تاريخ وف 52525ناديه عطيه سمعان مشرقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

قسم -( 1محل ) -العصافره بحرى بجوار مستودع االنابيب  -ش مسجد النور  4الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211214وفي تاريخ  41253عادل سامى حنا عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

-ونشاطه/مقاوالت عامه-يمين العقار برج االنطوان خلف كنيسه مكسيموس 5اخر بالعنوان/محل رقم ، افتتاح محل رئيسى   

قسم-)مائه الف جتيها( 111111برأسمال قدره   

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52552تامر محمد عبدالمعطى محمد توحيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

قسم -محل  -سيدى بشر قبلى  -شارع السالم  22وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52552سميره منير بدوى حناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

قسم -محل  -شمال العصافرة قبلى  31الـتأشير:   ، ش سعد بن ابى وقاص متفرع من ش    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52523مان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد السيد عبدالحميد عث -  7

قسم -محل  -ابويوسف -ونصف امام مالهى ابويوسف  12شارع الشندويلى ك  13وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52522ميشيل عبدالسيد جرجس مطر جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

قسم -محل  -الدور االرضى  -سيدى بشر قبلى  -ش كستانيا  14وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52572حسام عبدالحميد عبدالرازق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

قسم -محل  -الدور االرضى  -امام مسجد الفرج  -ه قبلى المندر -الـتأشير:   ، ش النبوى المهندس   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  55224وائل بكر حسن الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

قسم -عزبه اسكوت  -الطريق الدولى  12بشارع  5الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان الى / عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52557يب نعيم نظمى رزق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نج -  11

قسم -محل  -ش سيف سيدى بشر قبلى 41الـتأشير:   ،   

ف تم تعديل العنوان , وص 21211214وفي تاريخ  52521حسن احمد انور مرايف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

قسم - 14,15محل ارقام  -الدور االرضى  -سيدى بشر بحرى  -عمارات الطابيه  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  36172وفاء زخارى توفيق شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

قسم -شقة  -االرضى  - -محرم بك شارع االسكندرانى 73الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  36172وفاء زخارى توفيق شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

وراس ماله )  -ونشاطه / مالبس جاهزة  -قسم كرموز  - 1محل رقم  -ش البساتين غيط العنب  32الـتأشير:   ، الرئيسى بالعنوان / 

جنيها ( 11111  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  36126يم محمد ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراه -  15

قسم اول -غبريال  -شارع مصطفىكامل 262الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /    

تم تعديل العنوان ,  21211214خ وفي تاري 52554سعده عبدالمولى عبدربه السباعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

قسم -محل  -االول علوى  -وصف الـتأشير:   ، ابيس الروضة الجديدة    
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تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52526ايمن فتحى شحاته محمد طبنجات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

قسم -السيد الفرينش  -االول االخر  بجوار مسجد -طريق اسكندريه مطروح 22وصف الـتأشير:   ، ك  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52546زكريا فوزى زكريا محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

 -شقه  - الدور االول علوى -ابويوسف بحرى  -بجوار بنزينه توتال  -ملك / صفاء عبيد رضوان  -ش جمعه مفتاح  7الـتأشير:   ، 

 قسم

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52522احمد جمال عبدالحكيم عبدالخالق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

قسم -محل  -عماره الصابرين  -الفلكى  - 14من ش  11ش  12وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214ي تاريخ وف 52556احمد مصطفى عثمان على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

قسم - 2محل  -االرضى  -الهانوفيل  -الـتأشير:   ، ش محمد الغزالى اول ش يمين امام التوحيد والنور   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  36172وفاء زخارى توفيق شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

نشاطه / ورشة تصنيع  -قسم محرم بك  -شارع االسكندرانى  73التاشير بافتتاح الرئيسى االخر الكائن بالعنوان /  الـتأشير:   ،

جنيها (  5111وراس ماله / )  -مفروشات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  51326هانى امين درويش خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

محافظة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  -منطقة البنفسج  171 -:   ، تاشير بافتتاح فرع بالعنوان / القاهرة الجديدة الـتأشير  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52571احمد طارق احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

قسم -محل  -الدور االرضى  -ة البيطاش -اهمين ( متفرع من ش الطيار ش النيابه ) المس 1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  13537اكرامى على ابو الفضل حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 الـتأشير:   ، اضافه نشاط للفرع / مكتب نقل عمال وموظفين داخل  جمهوريه مصر العربيه

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  52553احمد محمد السيد عبدالونيس محمود الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

قسم - شقه -الدور العاشر علوى  -ابويوسف بحرى  -العجمى  -برج دبى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش الروضه الخضراء    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52555اجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم موسى عبدالله العتى ، ت -  26

قسم -شقه  -الدور االرضى  -سيدى بشر قبلى  -ش حسن رفعت  71الـتأشير:   ،   

صف تم تعديل العنوان , و 21211214وفي تاريخ  52522حلمى سعد عبدالمالك السجينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

قسم -شقة  -الدخيلة البحرية  -الـتأشير:   ، اول ش شمال بعد المحكمة   

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52761محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

قسم -عماره حمدى خليفه  -السيوف  -وصف الـتأشير:   ، ش جميله بوحريد   

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52761محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

251111شقه ونشاطه مكتب رحالت وراس ماله  -سكينه االرض الجديده رمل ثان  7وصف الـتأشير:   ، امتداد ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  52527برقم    عمر طه طه متولى فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  30

قسم - 11قطعه رقم  -الدور االرضى  -بعد قريه ابومسعود خلف الميكانيكى  -الـتأشير:   ، قريه بورسعيد    

ل العنوان , تم تعدي 21211214وفي تاريخ  52761محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

ه مكتب ونشاط-المنتزه -عماره حمدى خليفه  -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان ش جميله بو حريد السيوف 

251111رحالت ورفع ونقل موبيليا وراس ماله  

العنوان , وصف تم تعديل  21211214وفي تاريخ  52524كيرلس لطيف تاوضروس مالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

قسم -سيدى بشر قبلى  -ش حسن رفعت  21الـتأشير:   ،   
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تم  21211214وفي تاريخ  52551طارق جمعه فؤاد ابراهيم المصرى ) المصرى للنقل ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

قسم -شقه  -ى الدور االرض -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، خورشيد القبليه بجوار بريد خورشيد   

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  46421صيدليه د/مايكل مهنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -مايكل مجدى راغب مهنى -  34

 -اسفل مسجد الفردوس  -شارع مسجد الفردوس من ش جالل حماد  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان الى / 

قسم -محل  -سيدى بشر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  51532احمد عبدالقادر عبيد فاضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

وعنوانه قريه الحرفيين مدينه طيبه  111111الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر ونشاطه تصنيع عصائر ومشروبات وراس ماله 

الفنى والصناعات الحرفيه محافظه االقصر مركز طيبه بملك حاضنه االقصر للتراث  

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  52552زينب محمود سيف منصور حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

قسم-الفلكى-شارع احمد حسن 51وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  21252  محمد السيد السيد احمد ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  37

 الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  21252محمد السيد السيد احمد ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

قسم -الهانوفيل  -امام معامل الشمس  - الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الرئيسى الى / شارع اسكندريه مطروح   

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52572معتز اشرف محمد عبدالفتاح بدار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

قسم -شقه  -كليوباترا حمامات  -ش الجمال 24وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52524،  سبق قيده برقم    سوها محمد عباس محمد ابوالعال ، تاجر فرد  -  40

قسم -شقة  -الثانى علوى  -لوران  -ش عبدالجليل سعد 11وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  52562محمد جالل حمزه ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

قسم -محل  -ش على هيبه  17 الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  32571عبدالغفار على عبدالغفار السامونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

قسم - 13عماره -عمارات المستثمرين  -وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / برج العرب الجديده   

تم تعديل  21211215وفي تاريخ  52526ناصر فون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -ر محمد اسماعيل ناصر محمد جاب -  43

قسم -محل  - 16111العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش البيطاش الرئيسى داخل ممر البيطاش بجوار صيدليات    

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52561 اسراء عصام سيد عبدالعزيز المسيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

قسم -الميزان  -وصف الـتأشير:   ، البيطاش شهر العسل اول دوران امام حلوانى لوروا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  52575عماد محمد احمد ابراهيم غازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

 -محل  -الدور االرضى  -الهانوفيل  -ملك/ محمد جابر عبدالرحمن اخر ش ابوالشوارب  -امام جامع مالك الملك ش  2الـتأشير:   ، 

  قسم

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52523الطاهره شعبان ابراهيم موسى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

قسم -المنتزه اول  -حل السيد المصرى لسيراميك بجوار شركه ليسكو وصف الـتأشير:   ، اسكويت الدولى اعلى م  

رقم    عمر محمد بدر الدين عبد الرحمن محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -بدر الدين للصيانه وتركيبات كهربائيه -  47

-ردىبجوار منزل الشيخ حمدى الف تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، نجع االفراد البحرى 21211215وفي تاريخ  52561

 برج العرب

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  52522اشرف محمد يونس بسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

قسم -شقه  -االول علوى  -ش المروه من الشهيد مصطفى شعبان السيوف 37الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  51741اجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن محمد حسن ابراهيم ، ت -  49

قسم -ش محمد حسن 11الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الرئيسى الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  51741حسن محمد حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

قسم -شارع جرين 16، افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /   الـتأشير:   

تم  21211215وفي تاريخ  31621عادل جابر طه هنداوى عبدالجواد)هنداوى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

نجع احمد -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط ليكون / البرج القديم   -  

تم تعديل العنوان  21211215وفي تاريخ  52573عبدالرحمن محمود ابراهيم محمد مختار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

محل  -الدور االرضى  -ش مسجد نور الهدى منطقه الرابعه الناصريه شرق سموحه مدخل مدرسه اللغات  6, وصف الـتأشير:   ، 

قسم -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  52521د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    افتوح عبدالعال محمد احم -  53

قسم -محل  -الدور االرضى  -12ناحية ش  -الـتأشير:   ، عزبة اسكوت   

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  52572رشا فرج عبدالفضيل عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

قسم - 11شقه رقم -الدور العاشر  -سيدى بشر قبلى  -ش مسجد قطب  13الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52576  عبدالحميد احمد سعد ابراهيم المحروق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  55

قسم -قطعة ارض  -طريق ميناء ابوقير  -الطابية  -وصف الـتأشير:   ، عزبة الوردانى    

وفي تاريخ  52574مصطفى محمد جادالله منصور ) مصطفى للتعبئة والتغليف ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

قسم -قطعة ارض  23خلف مبرة العصافرة نقابة معلمين قطعة  21, وصف الـتأشير:   ، ك  تم تعديل العنوان 21211215   

وفي تاريخ  52522ابوالنجاه لالستيراد و التصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -ابراهيم محمد على عبدالحميد ابوالنجاه  -  57

قسم -محل  -خورشيد  -ه العمومى ش مرز 4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211215   

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52527احمد انور عبدالونيس عبدالزين قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

قسم -شقه يمين الصاعد  -الدور الثالث علوى -سموحه  -ش د/سيد فهمى 2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  51741م ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن محمد حسن ابراهي -  59

قسم -شارع جرين 16الـتأشير:   ،   

تم تعديل  21211215وفي تاريخ  42621احمد محمد احمد عبدالفتاح على )احمد للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

قسم -حجر النواتية  -شارع الفردوس متفرع من شارع العلم المصرى  12تعديل العنوان الى / العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52521محمد عبدالحليم محمود عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

قسم - 5محل رقم  -رضى الدور اال -ش نوح افندى متفرع من ش فؤاد  2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52566رامى على حسن عبدالعزيز بهنسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

قسم -محل  -الدور االرضى  -شارع الحدينى  2ش قصر راس التين والمطل على  15وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52215تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اندرو فرج الله غطاس فرج ،  -  63

قسم -محل  -الدور االرضى  -برج الرضا تقاطع ش محمد عوض الله مع ش على بهجت العصافرة بحرى  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  12112122وفي تاريخ  52213سمر سيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

قسم -محل  -االبراهيميه  -ش محمد فؤاد جالل  16،     

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52562احمد محمد عبدالرازق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

قسم -االرضى  - 2ذراعه  7حوش  16لرماوى من الـتأشير:   ، قريه بغداد خلف المدرسه الثانويه عزبه ا  
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تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52211احمد نورالدين ابو المجد احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

قسم -حظيره  -االرضى  -بجوار مهندس عبدالرحمن بغداد 146قطعه13حوش 3وصف الـتأشير:   ، العامريه ذراعه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52567عالء على عبدالرحمن احمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

قسم -حظيره  -خورشيد البحريه  -الـتأشير:   ، عزبه الروضه    

تم  21211212وفي تاريخ  35256محمد رشاد عبدالخالق سيد احمد البركاوى )البركاوى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

قسم - 4محل  -االرضى  -السيوف  -ش جميله بوحريد  57تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  24422ياسر عبدالفتاح السيد محمد الطويل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

( و امام البنك 5( بجوار مستشفى الوفاء رقم )4محل رقم ) -ن الى / ش البيطاش الرئيسى وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوا

قسم -البيطاش  -االهلى    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52217محمد على عبدالحميد على يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

قسم -محل  -رف مع سيرهنك لوران تقاطع ش عبدالسالم عا 216وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52214شعبان محمد شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

قسم - 11من ناحيه ش  2محل رقم  -الدور االرضى  -منشيه النزهه  -سابقا(  5ش عبدالرحمن الداخل ) 12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  53622د جابر جابر عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محم -  72

قسم-سيدى بشر بحرى-شارع محمد نجيب 45وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/  

تم تعديل العنوان ,  12112122وفي تاريخ  52211احمد محمود ابوالحمد حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

قسم -محل  -وصف الـتأشير:   ، ش الترعه بجوار بيت الجمله   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  14213حمدى محمود رمضان فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

قسم -د خورشي -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / محل ش المدرسه القديمه   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  11715رضا محمد احمد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

ى بمنزل تمام الدور االرض -محل  -وصف الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان الى / الناصريه القديمه النجع الشرقى امام رشدى البقال 

قسم -احمد تمام    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52565منصور على ابوزينه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

سمق -محل  -الدور االرضى  -ابويوسف قبلى الطريق امام مستشفى الطاهر الدولى  -الـتأشير:   ، طريق اسكندرية مطروح    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52216رد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم احمد حامد ابوالعال ، تاجر ف -  77

قسم -الـتأشير:   ، السيوف اتحاد مالك ايوب بركه تقاطع ش اديب معقد مع ش جميلة بو حريد    

تعديل العنوان ,  تم 21211212وفي تاريخ  52211كريم محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

قسم -محل  -اسكوت بجوار كافيتريا افندينا  -وصف الـتأشير:   ، ش مصطفى كامل    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211212وفي تاريخ  52562احمد ادم على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

قسم -( 1قم )محل ر-كليوباترا  -شارع شهاب الدين ابو السنون  2،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52213احمد عماد السعيد محمد الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

قسم -غرفة من شقة  -االرضى  -السيوف شماعة  -ش مسجد التوبة  41وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52212قيده برقم    ايمان عبدالعظيم السيد صادق ، تاجر فرد ،  سبق  -  81

قسم -محل  -الراس السوداء  -متفرع من ش احمد عبدالوهاب  12الـتأشير:   ، ش    
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تم تعديل  21211212وفي تاريخ  2212احمد عبد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

قسم -العجمى  -البيطاش  -برج الفردوس  -وصف الـتأشير:   ، بيانكى  العنوان ,   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  2212احمد عبد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

الدور االول والدور الثانى بجوار  -النهضة قرية الكرنك نجع الزهور  42-41العنوان , وصف الـتأشير:   ، الرئيسى بالعنوان / 

جنيها ( 11111وراس ماله ) -ونشاطه / تجارة مواد تصنيع الصابون  -مرية قسم العا -شركة ماب للدواجن     

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  2212احمد عبد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

ونشاطه /  -دخيلة قسم ال -العجمى  -البيطاش  -وس برج الفرد -العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان / بيانكى 

وراس ماله -مكتب اداى   ( 11111 ) 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  53222عالء مرسى احمد فرج احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

قسم -محل  -ابوبكر الصديق امتداد  -وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / الرابعه الناصريه    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52564محب رخاء كامل رزق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

قسم -المنتزه اول  -ش محمد فريد سيدى بشر قبلى  72الـتأشير:   ،   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  52212ق قيده برقم    عبير عادل عبدالمعطى احمد خليل الدخس ، تاجر فرد ،  سب -  87

قسم -شقه  -الحادى عشر  -الفلكى  -ش رضا عزوز من ش السالم 7العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52211رمضان المصرى عبدالله عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

قسم -محل  -الدور االرضى  -القبارى  -بجوار حالوه السروجى  -شير:   ، امتداد ش مسجد القبارى وصف الـتأ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52212محمد احمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

سمق -محل  -بجوار البحريه  25الهانم متفرع من ش  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  52212عصام محمد السيد عبد الله محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

قسم-مطروج بجوار شركه المياه امام المدافن A , وصف الـتأشير:   ، طريق  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  15522ايهاب محمد شوقى جالى سيف الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

قسم -مسطح  -الثانى الميزان  -برج جنى  -وصف الـتأشير:   ، ش مسجد الصابرين من احمد ابو سليمان   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211212وفي تاريخ  52214على مبارك على عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

قسم -مكتب  -الدور الثالث علوى  -السيوف  -اعلى صيدليه البيسى  -ن حسونه ، ش امي    

تم  21211212وفي تاريخ  51216سامح محمود محمد احمد الطحان )الطحان للصناعه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

مقس -بى للبالستيك عبدالقادر تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط الى / بجوار مصنع الشاط   

 7212م    احمد غريب سليمان على ) احمد غريب لعموم االستيراد و التصدير و التوريدات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  94

-ىتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان/طريق االصالح المراغ 21211212وفي تاريخ 

قسم-)عشره االف جنيها( 11111برأسمال -طه/تجاره وتوريدات الخردهونشا  

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  27317هيثم سمير محمد عبدالمجيد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

قسم-مدينه فيصل سيدى بشر قبلى 52وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/عماره   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52222بدالحميد العوضى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سمر ع -  96

6قطعه  -اعلى البربرى للديكور  -وصف الـتأشير:   ، الورشه الشرقيه   -  

ديل العنوان , وصف تم تع 21211216وفي تاريخ  52222محمد سعيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

قسم-كليوباترا-شارع عزيز فهمى 52الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52221داليا رمضان حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

سمق -محل  -الثالث ارضى  -ش البكاتوشى العمومى بجوار موقف البكاتوشى العمومى 1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52226فاطمه احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

قسم -محل دورين  -الـتأشير:   ، مساكن البردويل سوق الغنم بجوار مول ابو زكريا    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216تاريخ وفي  46157غاده حسن محمود حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

قسم -مصطفى كامل  -طريق الحريه  362الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52212فاطمه محمد مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

قسم - 7محل  -االول  -ش على بن ابى طالب  -ابويوسف  -الـتأشير:   ، من ش الحديد و الصلب    

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52223محمد ربيع كمال على ابوغزاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

قسم -محل  -ش تقى الدين من ش احمد عبدالوهاب 4وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52222، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد فاروق احمد احمد عرفه -  103

قسم - 224محل  -المرحله الثالثه  -الـتأشير:   ، ارض مدينه الحرفيين    

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  52212امانى محمد نجيب مصطفى طلب موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

قسم -محل  -سيدى بشر بحرى  -ش عبدالعزيز احمد 111ان , وصف الـتأشير:   ، امام العنو  

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52224يوسف فرج عوض حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

قسم -يطاش الب -الـتأشير:   ، اخر شارع عبدالفتاح الطلخاوى بجوار ثابت لقطع غيار التوكتوك    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52221جميل محمد ابراهيم عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

قسم - 211شقة  -الهانوفيل  -العجمى  -ش رؤوف العمومى  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  17522هدى صبرى السيد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

قسم - 2محل رقم  -الدور االرضى  -تنظيم شارع صيدلية سالى من ش المهداوى المندرة قبلى  13الـتأشير:   ،    

,  تم تعديل العنوان 21211216وفي تاريخ  52216ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

قسم ثان -وصف الـتأشير:   ، شارع مدرسة قباء العماروه الكبرى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52225صبحى زغلول ذكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

قسم -بالدور االول محل وشقه -ارضى و اول  -امتداد ش مسجد القبارى ماوى الصيادين القبارى  2162الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52227احمد محمد ابراهيم عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

قسم -الرمل ثان  -الـتأشير:   ، ابيس االولى امام المقابر   

 21211211وفي تاريخ  52236،  سبق قيده برقم    محمد على محمد احمد ابوكمال ) محمد على للرحالت ( ، تاجر فرد  -  111

قسم -شقه  -الدور االول  - 3مدخل  12بلوك  21تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مساكن ك   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52225صبحى زغلول ذكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

( قسم مينا البصل ونشاطه /مطعم و  5, 4, 3, 2, 1محل )13الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر الكائن بالعنوان / بشاير الخير بلوك

لتجاريه له /مطعم و كافيه الميروو السمه ا 11111كافيه و رأس ماله   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  52242باسم ادور للتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -باسم ادور مفرح سالمه  -  113

 - 7ة قش-الرابع  -العصافرة قبلى بجوار الناصرى للمالبس الجاهزة اعلى ادوار للموبيليات  45العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش 

  قسم
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52252احمد السيد عبدالهادى خيال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

قسم - 4الـتأشير:   ، دوران السيوف ش جميله بو حريد برج ايوب بركه محل   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  21442احمد عبدالمنصف محمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

قسم -( 2نموذج رقم ) -وصف الـتأشير:   ، شارع البرماوى متفرع من ش جميله بوحريد    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52253زينب محمد محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

قسم-شقه-الدور االول-الوهابى شارع 41وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52232شنوده اسكندر شنوده جوهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

قسم -ش بن قاسط باكوس 37الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21121211وفي تاريخ  52233حمدى عادل حمدى قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

قسم ثان-لوران -شارع شعراوى  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52232حنان على ابراهيم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

قسم -ل مح -عماره اراضى بيانكى  -البيطاش  -الـتأشير:   ، ش الفردى بجوار ارض عز   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  11364محمد شعبان عماره محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

عبد الحميد الديب رشدى قسم 226الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , تم تع 21211211وفي تاريخ  11772محمد رضوان عبد الرازق طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

قريه الرابعه وصف الـتأشير:   ، حذف نشاط/ االستيراد والتصدير فى مجال الشيش من العنوان الكائن فى/خلف حديد الغنيمى ال

 قطعه ارض

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  52241محمد اسماعيل محمد اسماعيل الصيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

قسم -محل  -عزبة محسن  11الـتأشير:   ، ال عز نمره , وصف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52242محروس لمعى جبره مالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

 - 2محل  -سعد طريق اسكندريه مطروح بجوار كافيتريا طرمان بجوار محل احمد  -ش الخطيب  1الـتأشير:   ، الهانوفيل بحرى 

 قسم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52234محمد عادل السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

قسم - 3محل  -ش عبدالمنعم رياض عصافرة قبلى  32الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  52246قم    ابراهيم محمود ابراهيم البدوى )البدوى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  125

قسم -محل  -االرضى  -عصافره قبلى  -ش الصحابه ثان شمال  5العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  11772محمد رضوان عبد الرازق طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

ل نشاط المحل الرئيسى االخر الى/اصالح اجزاء ميكانيكيه وبيع الزيوتوصف الـتأشير:   ، تعدي  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  32126احمد محمد عبده محمود طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

قسم -سموحه  - عمارات ابراج القطن -الدور الميزان  - 5الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / محل    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  22144احمد عبدالمنصف محمد محمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الرئيسى االخر

تم تعديل العنوان ,  11211212وفي تاريخ  22144احمد عبدالمنصف محمد محمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

قسم -( 2نموذج رقم ) -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع جديد بالعنوان / شارع البرماوى متفرع من شارع جميله بوحريد   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  22144احمد عبدالمنصف محمد محمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

الدور االرضى قسم -السيوف  -ش الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى  31أشير:   ، تم تعديل العنوان الرئيسى الى / وصف الـت   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52237مها على مرسى امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

قسم -ل مح -سيدى بشر  -ش عمرو النجومى 15الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52225صبحى زغلول  زكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

قسم -( 1,2,3,4,5محل )13الـتأشير:   ، بشاير الخير بلوك  

تم تعديل العنوان , وصف  12121121وفي تاريخ  52251محمد ابراهيم عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

قسم -محل  -الـتأشير:   ، البيطاش ش الجمعية الشرعية من عبدالفتاح الطلخاوى    

تم  21211211وفي تاريخ  52247صالون احمد عزاز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -احمد عاطف عبدالخالق عزاز  -  134

قسم -محل  -بير ش التل الك 12تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52241محمد عبدالعظيم محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

قسم -محل  -ش الناصر محمد  126الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  12112112وفي تاريخ  52243محمد محمد شوقى محمود على شقرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

قسم -شقه  -السادس  -السيوف شماعه  -ش محمد عارف  -, وصف الـتأشير:   ، برج المروه    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52231محمد عبداللطيف امين محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

قسم -المنتزه اول  -الفلكى  -سالم مسجد فجر اال 2وصف الـتأشير:   ، شارع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52242هند ابراهيم احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

قسم -محل  -اول عزبة كرابيجو  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  15225زينب السيد مبروك السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

قسم -محل -بجوار مسجد شاهين خيرالله  -الـتأشير:   ، ش الشهيد شاهين من ش خيرالله الهانوفيل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52232اسالم محمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

قسم -محل  -من ش النصر امام جرين بالزا  14 - 3عقار رقم الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52244سعدالدين السيد سعد البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

قسم اول -امام ادفينا 23الـتأشير:   ، برج الكوثر تقسيم الفضالى امتداد شارع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52255احمد عزالدين عباس حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

قسم -محل  -الدور االرضى  -الـتأشير:   ، ابيس القرية االولى بجوار مصنع الموبيليا    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52252  عبدالمنعم سميح محمد ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  143

قسم -محل  -رشدى  -بولكلى  -ش عبدالحميد العبادى 5وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52226معاذ صالح عبدالمعطى ختعن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

قسم -( 2محل ) -طوسون المعمورة البلد قبلى  -مزلقان البحرية  اخر ش بيدق بجوار 3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52272حنان محمد مرزوق جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

قسم -محل  -الـتأشير:   ، خلف شركة االسمنت امام مسجد االسمنت بجوار صيدلية ابراهيم حسين بوادى القمر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52223مارينا عوض عيسى عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

قسم -محل  -ش لمعى سيدى بشر قبلى  115الـتأشير:   ،    
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 21211211وفي تاريخ  22152احمد محمد كمال الدين فتحى حجازى ) حجازى فروت( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

الدور االول علوى  -منتزه ثان  -المندره بحرى  -ش الزهور متفرع من ش سيدى كمال  16تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

قسم -شقه  -  

, وصف تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  32157محمد جمعه محمد جمعه احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

شارع شتى بك حاليا ( متفرع من شارع االقبال )  1( شارع الشهيد محمد محارم )1الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / العقار رقم )

قسم -السرايا كاسيل (    

صف تم تعديل العنوان , و 21211211وفي تاريخ  52222محمد صالح فهمى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

قسم -محل  -الـتأشير:   ، ناصيه تقاطع ش داود خطاب مع ش عمر بن الخطاب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52274حازم محمد حسن سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

قسم -شقه  -تعاونيات سموحه  -ش مسجد الرحمن  132الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52415عبده رزق احمد شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    طارق  -  151

عشرة االف جنيها الغير  11111وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / بقاله عامه و خضروات و فاكهه و رأس ماله 

قسم اول-لوران  -ش محمود صدقى  22وعنوانه /   

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  52222محمود عبدالمحسن حسن الكومى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

قسم -محل  -االرضى  -الطابيه  -عزبة نشأت  -, وصف الـتأشير:   ، ش البنزينه   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  75222عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

قسم -شقة  -العاشر  -وصف الـتأشير:   ، بيانكى ش البشوات    

تم  21211211وفي تاريخ  52275عبدالملك حسن عبدالرحمن حسن محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

قسم -محل  -ى ارض -ش الرصافه  42تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  52277سمر احمد محمد مكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -بيوتى سنتر سمر مكى  -  155

قسم -شقه  - 42ش الصاغ عبدالسالم بعد رقم  21العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52254برقم    احمد محمد عبدالعال محمد بحبح ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  156

 -الهانوفيل امام محل كمفورت  -طريق اسكندريه مطروح  -مكرر الدور االرضى  11وصف الـتأشير:   ، مول اليكس محل رقم 

  قسم

ديل العنوان , وصف تم تع 21211211وفي تاريخ  52252مصطفى مهدى السيد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

قسم -( 1شقه ) -الثامن عشر  -ش مسجد سيدى بشر بحرى  7الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52271تامر عبدالرحمن السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

قسم -ار الصاعد شقه يس -الدور االول علوى  -ش زاويه القلعى  71الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52271وليد عادل جابر مصطفى العواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

قسم -محل  -الدور االرضى  -حاره االوحدى  12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52222زكريه شافع سعيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

قسم -محل  -العجمى  -البيطاش بجوار السورى العطاره  -ش فضة امام كافيتريا اوالد سرور  2الـتأشير:   ، بوابة    

 تم تعديل العنوان , وصف 21211211وفي تاريخ  52272محمود السيد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

قسم - 12محل  -منتزه ثان  -ش مسجد المندره البحريه  423الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  3257طه ابراهيم محمد عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

قسم -ين ش مسجد نور االيمان خلف ش شعراوى عزبة الموظف3الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

وفي تاريخ  52224عبداللطيف جابر عبداللطيف عبادى ) العبادى للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

 -سيدى بشر بحرى  -ش امتداد ش التقوى من ش اسكندر ابراهيم ميامى 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211211

قسم -محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52257ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سعيد رمضان على -  164

قسم - 2محل رقم  -باكوس  -ش االخوان  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  32127محمد عبدالسالم كامل عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

قسم-الهانوفيل  -اسكندريه مطروح امام مساكن طلعت مصطفى  12ف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / كوص  

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52415طارق عبده رزق احمد شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

اولقسم  -لوران  -ش محمود صدقى  22وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52225محمد عبدالله محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

قسم -غرفه من شقه  -الدور االرضى  -الهانوفيل  -ش رضوان  17الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52221محمد ايمن محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

قسم -محل  -الدور االرضى  -طريق اسكندريه مطروح امام مجوهرات طاما بجوار كوافير الجمال  62الـتأشير:   ،    

 تم تعديل العنوان 21211211وفي تاريخ  52256محمود احمد قدرى محمود على راضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

قسم -محل  -الدور االرضى  -فلمنج  -ش الفتح  14, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  52272احمد محمد عرفه خطاب القرط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

قسم -محل  -ارضى  -العوايد  -امام مشمش على السيد عزبة محسن الكبرى  2وصف الـتأشير:   ، البكاتوشى ش ال   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  52273ق قيده برقم    ايناس الرفاعى مصطفى على ، تاجر فرد ،  سب -  171

قسم -محل  -سيدى بشر بحرى  -ش محمد نجيب 117الـتأشير:   ، خلف  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52222احمد على عبدالمعطى صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

قسم-محل -الحضره الجديده  -لشهيد طيار صبرى عبدالوهاب مع ش االخالص الـتأشير:   ، ناصيه ش ا  

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  52263محمد طلعت عبدالواحد قبيصى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

قسم -محل  -لفا ومركز العال الطبى الهانوفيل امام معامل ا -طريق اسكندريه مطروح الدرايسه  12, وصف الـتأشير:   ، ك   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52711محمود منصور محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

قسم -محل  -بجوار مسجد االسراء و المعراج 11قبلى ش  22,5الـتأشير:   ، ك  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52442سبق قيده برقم    وليد على عبدالمولى على ، تاجر فرد ،   -  175

قسم -محل  -الورديان  -شارع حافظ حسنين  27الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /    

 تم تعديل العنوان , 21211212وفي تاريخ  52261عبدالكريم ابراهيم مرزوق منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

قسم -محل  -ش مسجد الرحمن من ش البديع العزيز خلف شركة عتريس القلعة  21وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  52264شريف عبدالناصر عرفه محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

قسم -, وصف الـتأشير:   ، خلف سور محطه غبريال    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52262رضا زكى اثناسيوس فانوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

قسم -محل  -ش محمد جبريل بجوار قصر قرداحى  2الـتأشير:   ،    
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م تعديل العنوان , ت 21211212وفي تاريخ  36337سعيد عبدالستار عبدالعاطى شفطر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

قسم -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر ش صديقات الكتاب المقدس 322وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

تم  21211212وفي تاريخ  52226خليل للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -احمد محمد خليل النور البدرى  -  180

طريق الكافورى 1405ك -لـتأشير:   ، عزبه السراحنه بحرى تعديل العنوان , وصف ا  -  

تم  21211212وفي تاريخ  52221هانى محمد عبدالمجيد محمود ) مشويات عبدالمجيد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

 3محل  -االرضى  -هرة الفردوس عمارة ز -الهانوفيل  -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب منطقة الياسمين 

قسم -   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52267عواطف حسين محمد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

قسم -محل  -ش ابو بكر الصديق الهانوفيل بعد مسجد التوحيد العجمى  2وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  11742، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     فتحى السيد محمد اسماعيل -  183

قسم -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / عزبه النمر بجوار محالت محمد الصغير للزيوت امام كوبرى العوايد    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52135محمد عبد الرازق محمد ياقوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

قسم -ميامى  -ش بن مصلح مع ش االرمن  3وصف الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الرئيسى االخر ليصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52135محمد عبدالرازق محمدياقوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

قسم -ميامى  -ش بن مصلح مع ش االرمن  3تعديل العنوان الى /  الـتأشير:   ، تم  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52711مصطفى عادل احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

قسم -شقه  -االرضى  -فيكتوريا  -ش جاب الله منصور  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52222د اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسماعيل صبحى محم -  187

قسم -محل  -خلف محالت تنمية المجتمع المحلى المجموعة الثالثة فيكتوريا  44وصف الـتأشير:   ، امام    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212تاريخ وفي  52262خيرالله جبريل ابوبكر مخيون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

قسم -محل  -برج العرب القديم  -الـتأشير:   ، ش مستودع االنابيب    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  34231احمد محمد محمود عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

قسم - 65ار عثمان اباظه بجوار عق67الـتأشير:   ، محل ب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  2223رشاد جمعه عبدالقادر خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

جنيها5111تعديل رأس مال الرئيسى االخر الى/ -الـتأشير:   ، تم تعديل نشاط الرئيسى االخرالى نصف آلى مطور  

وفي تاريخ  52265همشرى ) الهمشرى للمواد الغذائية ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمن ابراهيم محمد يعقوب ال -  191

قسم - 2محل  -سور جمعيه التاهيل الفكرى  -السيوف -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش صالح الدين  21211212  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  22665مؤمن طه ابراهيم خليل المصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

قسم -محل  -االبراهيميه -ش بن زهير  21وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52223خالد وجدى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

سمق -شقه  -االرضى  -رشدى  -ش سوريا  15الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  52227عبدالجابر عبدالاله عبدالمنطلب محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

قسم -محل  -االرضى  -سيدى بشر بحرى  -ش خالد بن الوليد 122, وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52221    محمد سليمان بيومى الشامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  195

قسم -محل  -الدور االرضى  -الورديان  -سوق البهتيمى  122نهايه ش  36الـتأشير:   ، باكيه   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52262جميل شمروخ فرج بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

3، الـتأشير:     G  الوحده -بمول جرين بالزا  G3 -قسم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52222امين محمد امين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

قسم -محل  -الـتأشير:   ، الشارع العمومى القرية الثانية ابيس    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52261فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد اسماعيل على عبدالمولى ، تاجر  -  198

قسم -مخزن  -االول  -المندره قبلى  -ش الجبل خلف ش محمد عطيه  51وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  34231احمد محمد محمود عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

قسم - 65عثمان اباظه بجوار عقار 67الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / محل ب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213ي تاريخ وف 52712محمد يسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

قسم -شقه  -عزبه محسن  11ش  6الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52713ابراهيم محمود سعد ضبش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

قسم -محل  -االرضى  -ره بانوراما الزهور عما -بحرى الطريق ش الزهور  21الـتأشير:   ، طريق اسكندريه مطروح ك  

تم  21211213وفي تاريخ  52717محمد بدرى محمد بدرى )بدرى لمستلزمات الديكور( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

قسم -المنتزه اول  - 2محل  -االرضى  -فيكتوريا  -ش جمال عبدالناصر  54تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52721احمد محمد شعبان محمد ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

قسم - 17محل  -مساكن الحرمين  -وصف الـتأشير:   ، خلف مدرسه عبدالخالق حسونه    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  2465محمود عبد الرؤف محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

قسم -ابيس الثانيه  -شارع ورشة البالط  -وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / ابيس شارع الحسينيه   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52711فراج عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

شقه -االرضى  -برج العرب القديم  -وصف الـتأشير:   ، خلف بنزينه الهواره   - 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52712عبدالعال راضى السيد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

قسم -مخبز  -الـتأشير:   ، ش الشمعدان الجبل خلف مدرسه النورس    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52721فاطمه حنفى محمود احمد زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

قسم -محل  -الـتأشير:   ، ش ضباط ابو قير    

 تم تعديل العنوان , وصف 21211213وفي تاريخ  52722رمضان جمعه احمد القلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

قسم - 2االرضى محل  -ش الشمس كرموز  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52712احمد اسماعيل محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  209

قسم -محل  -الدور االرضى  -شارع الصاغ محمد عبدالسالم سيدى بشر بحرى  17الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  17212محمد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رجب  -  210

قسم-سموحه-شارع االديب محمد زيتون 4الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان/  

العنوان , وصف  تم تعديل 21211213وفي تاريخ  52711عمرو دياب محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

قسم -مصنع  -الـتأشير:   ، نجع عبدالرؤوف خليل خلف مصنع النجار   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52724عبدالرحمن احمد حسين عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  212

قسم -محل  -رابعه الناصريه  -ش بطل السالم  3وصف الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 العنوان ,  21211213وفي تاريخ  36572السيد هاشم نور الدين عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

قسم -العامريه امام مقهى محمد  -( شارع سفن اب 1وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52715برقم    جمال عبيد محمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  214

قسم -محل  -غبريال  -ش احمد عرابى من ش الترعه  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  17263احمد السيد محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

قسم -الحضره الجديده  -شارع االسراء من شارع الشهيد طيار صبرى عبدالوهاب 11نوان الى / الـتأشير:   ، تم تعديل الع   

تم  21211213وفي تاريخ  52716محمد مصطفى عبدالعظيم بدوى ) البدوى للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

برج - ابراج سما -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش مصطفى كامل   G امام كارفور السيوف - HGEHKN -شقه A206- قسم  

 21211213وفي تاريخ  52713محمد محمود لتجارة الغالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -محمد محمود طه محفوظ  -  217

قسم -محل  -ش المهداوى اسفل مسجد الرحمن الرحيم 23تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52714محمد فايز عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

قسم -محل  -لوران  -ش محمد درى باشا  15الـتأشير:   ،    

عنوان , وصف تم تعديل ال 21211213وفي تاريخ  52715شيماء عبده حسين سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

قسم -شقه  -الثانى علوى  -متفرع من ش وينجت  153ش  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  16625عزت محمود على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

قسم -فلمنج  -ش بن القارح  4الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  17212ب محمد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رج -  221

قسم-سموحه-شارع االديب محمد زيتون 4الـتأشير:   ،   

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  52712عمرو رمضان عبدالمنعم ابراهيم العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

دور االرضى شقه بال -العجمى  -البيطاش  -بيانكى  -برج الفردوس  -لعنوان , وصف الـتأشير:   ، ش متفرع من ش نقطه الساحل ا

قسم -   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52716محمد عبدالرحيم فرغلى حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

قسم -ش الرئيسى بجوار البنك االهلى البيطاش وصف الـتأشير:   ، ش البيطا  

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52723عمادالدين عبدالعال سليمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

قسم -مكرر 21محل  -االرضى  -العجمى  -الهانوفيل  -وصف الـتأشير:   ، طريق اسكندريه مطروح مول اليكس سيتى وان   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  52712غاده عبدالفتاح جابر نور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

قسم -محل  -السيوف شماعه  -ش امين حسونه  44الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211213ريخ وفي تا 52725سعاد حمدى محمد ابراهيم كريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

قسم -مصنع  -ش امام مدرسه االورمان  -وصف الـتأشير:   ، ابويوسف قبلى   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52714محمد مصطفى على احمد كراع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

قسم -سيدى بشر بحرى  -اصر ش محمود مقلد من ش جمال عبدالن24وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52717عصمت عبدالجواد محمد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

قسم -محل  -باكوس  -ش الزمخشرى  41وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  36572السيد هاشم نور الدين عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  229

قسم -العامريه امام مقهى محمد  -( شارع سفن اب 1وصف الـتأشير:   ،  العقار رقم )  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  52712   انور عبدالحميد عبدالباقى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  230

قسم -محل  -االرضى  -وصف الـتأشير:   ، الطريق الدائرى الجديد عزبه زقزوق   

تم  21211212وفي تاريخ  52732يوسف كرم زغلول زكى حبيش ) زغلول ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

قسم - 7,2محل  -القبارى 13، بشاير الخير بلوك  تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  34523محمد جابر امين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  232

 الـتأشير:   ، اضافة نشاط / طهى وتجهيز وبيع الماكوالت وشوى الدواجن

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52732م ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عصام عبدالمجيد عبدالسالم ابراهي -  233

 -الثالث  -( الكائن حاليا 6برج منه الله ) -امام جرين بالزا عزبه نصرالدين  -من ش النصر  12وصف الـتأشير:   ، ناصيه ش 

قسم - 412شقه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33147قيده برقم    مجدى محمود عبداللطيف جاد ، تاجر فرد ،  سبق  -  234

قسم -بعد بنزينه التعاون على طريق الرئسيى  5الـتأشير:   ، قريه البصره محطه   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52751محمد رشاد عبداللطيف محمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  235

قسم -محل  -المندره قبلى  -من النبوى المهندس  31من ش  21ش  2ـتأشير:   ، وصف ال  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52741محمد محمود السيد محمود مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

قسم -محل  -عزيز فهمى  -ش زنانيرى 125وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52744سكندر ناروز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ريهام حنا ا -  237

قسم -مكتب  -البيطاش امام صيدلية د.محمد الصاوى  2الـتأشير:   ، نهاية ش عبدالفتاح الطلخاوى امام فرن حماده بوابة    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  16622ق قيده برقم    مصطفى خميس امام احمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سب -  238

قسم -وصف الـتأشير:   ، ش مسجد الفرقان من ش القسم   

وفي تاريخ  52722الجمل للتوريد والتوزيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -محمد الدكتور عبدالنبى محمد الجمل  -  239

قسم -شقه  -الورديان  -نجع العرب  212ش  2تأشير:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـ 21211212  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52745اشرف ابراهيم ابوزيد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

قسم -محل  -وصف الـتأشير:   ، ش عمرو بن العاص بجوار جمعيتى متفرع من ش الرحاب المعموره البلد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52422محسن فتحى عبدالدايم كريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

قسم - الـتأشير:   ، تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / طريق الصحراوى طريق الخدمات بجوار مسجد الفتح قبلى السكه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  53772فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم ممدوح موسى عواد ، تاجر  -  242

قسم - 716شقه  -الدور السابع  -طريق الحريه  22الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

يل العنوان , تم تعد 21211212وفي تاريخ  52746خالد عمر الفاروق عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

قسم -الدور االول محل  -ش مسجد الشوربجى مول زنقه الستات  5وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52722على حلمى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

قسم - 3وذج العماره الثانيه نم 2الـتأشير:   ، مشروع ابراج المعتز بالله رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52422محسن فتحى عبدالدايم كريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  245

قسم -الـتأشير:   ، طريق الصحراوى طريق الخدمات بجوار مسجد الفتح قبلى السكه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52742  محمد مجدى فرحات جنيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  246

قسم -شقة  -الدور الخامس  -البيطاش  -شهر العسل  11الـتأشير:   ،    
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52753نهى عادل على محمد ابو عجلة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  247

قسم -محل  -امام مدرسة خورشيد االبتدائية  وصف الـتأشير:   ، ش السوق خورشيد  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52731ناهد محمد محمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

قسم - 2شقة  -الغيط الصعيدى  -الميزان  -ش االمير عمر  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52735فرد ،  سبق قيده برقم    هبه محمد مرغنى على ، تاجر  -  249

قسم-كوبرى الناموس-الـتأشير:   ، شارع القناعه محطه السوق  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  16622مصطفى خميس امام احمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

خمسة االف جنيها فقط الغير و عنوانه / 5111، تم افتتاح رئيسى اخر ونشاطه قطع غيار سيارات و رأس ماله وصف الـتأشير:   

قسم -ش مسجد الفرقان من ش القسم   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52733جورج كرم زغلول زكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

قسم -امامى   6-2محل  -القبارى  3مدينة بشاير الخير  13ك وصف الـتأشير:   ، بلو   

وفي تاريخ  52265ايمن ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للتبريد والتجميد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

مقس -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، خورشيد القبلية خلف الغنيمى للحديد  21211212   

وفي تاريخ  52265ايمن ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للتبريد والتجميد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

 - 2محل  - خورشيد القبلية-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الرئيسى بالعنوان / ش صالح الدين السيوف  21211212

12111وراس ماله ) -ة التاهيل الفكرى ونشاطه سوبر ماركت خلف الغنيمى للحديد سور جمعي   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52726مايكل وجدى يوسف مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

قسم -محل  -ارضى  -الرمل  -ثان  -ش اشرف محمود من ش الفنان محمد عثمان السيوف  57الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52732ابراهيم محمد عبدالمقصود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  255

قسم -محل  -االرضى  -رمل ثان (  -) ارض المفتى الجديدة  4وصف الـتأشير:   ،    

وفي  52751جر فرد ،  سبق قيده برقم    مكتب رحالت محمود محمد على ، تا -محمود محمد على محمد عبدالرحمن  -  256

علب تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش عبدالعزيز غيث متفرع من الحديد والصلب ببيت محمد ت 21211212تاريخ 

قسم -شقه  -االرضى  -معوض ابو يوسف   

وفي تاريخ  52265ايمن ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للمواد الغذائية ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  257

نشاطه  -للحديد  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر وعنوانه خورشيد القبلية خلف الغنيمى 21211212

الهوراس م -ثالجة مواد غذائية   (12111)  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52741حامد رفعت حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

قسم -محل  -عزبه فرعون  -الـتأشير:   ، ش معسكر البحريه امام مسجد الرضا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  73314مجدى محمود عبداللطيف جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

قسم -بعد بنزينه التعاون عل الطريق الرئيسى  5الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بعنوان / قريه البصره محطه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  1222السيد حسان السيد حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  260

قسم 11ير:   ، عدل الى/ عزبة كازوليا خورشيد حوض الـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52731داليا فؤاد مصطفى على عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  261

قسم -محل  -كليوبترا  -ش اليمن  32الـتأشير:   ،   
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 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52737يده برقم    احمد محمود كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبق ق -  262

قسم -محل  -سيدى بشر قبلى  -من ش القاهره  214الـتأشير:   ، ش   

وفي  52752صالح على صالح السقيلى )الصالح لتوزيع وبيع المنظفات والورقيات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  263

قسم -مخزن  -العصافره قبلى  - 45يمين من  11ش  21العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل  21211212تاريخ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  2122منصور حمدي عبد الله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  264

قسم -ش ملك حفنى ميامى  322الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52736حسونه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عمرو على محمد سعيد رجب -  265

قسم ثان -محل  - 25شارع  -طوسون  -ش امتداد المرور 3وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52743احمد محمد سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  266

قسم -محل  -الدور االرضى  -العوايد  -عزبه المهاجرين  -ش الزهور  12الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  41625مصطفى اشرف مصطفى جمعه )جمعه للمستلزمات الطبيه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  267

قسم -غربال  -شارع شجرة الدر  17تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / امام  21211212   

 41625    اشرف مصطفى جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -مصطفى جمعه -تم تعديل االسم التجارى الى / صيدلية د -  268

سمق -غربال  -شارع شجرة الدر  71تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / امام  21211212وفي تاريخ    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  51411كريم نبيل رزق مرقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  269

قسم -ش ملك حفنى سيدى بشر قبلى ناصيه ش الصداقه  125الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52727  مينا خلف سعدالله شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  270

قسم - 2محل  -الـتأشير:   ، المحروسه الجديده بجوار صحة دنا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52734هبه محمد احمد محمد  على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  271

قسم -المنتزه اول  -بلى ش مسجد قطب سيدىبشر ق 22الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52742حسن محمد على محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  272

قسم -محل  -ش القاهرة سيدى بشر قبلى  71الـتأشير:   ، رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  75252محمد احمد ابراهيم الرشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  273

قسم -ابيس الثانية  -اكتوبر مدخل محمد رجب حوش المسيرى  2الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52752محمد احمد ابراهيم الرشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  274

تصدير )ما عدا ركز شباب كفر المرازقه بملك / احمد ابراهيم محمد الرشيدى مركز قلين بنشاط استيراد والـتأشير:   ، قلين بجوار م

خمسمائة الف جنيه 511111( وراس مال  2من المجموعه  32والفقره  16المجموعه    

تم تعديل العنوان  21211217 وفي تاريخ 52725احمد صالح الدين محمد ابراهيم النشار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  275

قسم -ابيس الثانية  -, وصف الـتأشير:   ، ش البترول خلف معهد محمد رجب عزبة االوقاف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52772محمود انور على عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  276

قسم -الرمل ثان  -لحرية الـتأشير:   ، شارع عمر المختار من طريق ا   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  42677احمد عصام عثمان عبدالله عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  277

قسم -مدينه فيصل سيدى بشر قبلى  52وصف الـتأشير:   ، عماره   
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 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  42677   احمد عصام عثمان عبدالله عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  278

ونشاطه توزيع االدويه ومستحضرات التجميل والمستلزمات -االول 2مدينه فيصل سيدى بشر قبلى شقه  55وصف الـتأشير:   ، 

51111الطبيه والمكمالت الغذائيه وتصنيهم لدى الغير وراس ماله   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  52773ر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد الدين عبدالله عوض احمد ، تاج -  279

قسم -جليم  -وصف الـتأشير:   ، ش الفنان محمد عثمان   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  52771وليد كمال عطيه سيد احمد داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  280

قسم -ع البرنس ابراهيم الحضره قبلى شار 31وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  45121ايمن محمد السيد محمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  281

قسم -السيوف منطقة الفلكى  14من ش  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52722برقم    عمرو رضا ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  282

قسم -بحرى الطريق الصحراوى خلف بنزينه اوليبيا   16الـتأشير:   ، ك   

وفي تاريخ  52754محمد عبدالرحيم محمد عبدالمجيد ) عبدالرحيم للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  283

قسم -شقة  -ش ابن دريد باكوس  33, وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان  21211217   

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  52771صيدلية نغم القصبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -نغم فرج السيد القصبى  -  284

رضى اال -مصطفى كامل  العنوان , وصف الـتأشير:   ، امام مدرسة القدس و المتفرع من ش العماروه الصغرى و المتفرع من ش

قسم - 1محل  -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  16223رامى محمود محمد الوكيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  285

51111الـتأشير:   ، تعديل راس مال الرئيسى االخر الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52775فيفى السيد عبدالجيد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  286

قسم -محل  -االرضى  -ش النصر من ش المعهد الدينى العصافره قبلى  12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  42367م    محمد حسن محمد حسن على النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  287

بملك سامى ابراهيم محمد محمود يونس  -شارع نور الهدى ابو جماله  2وصف الـتأشير:   ، افتتاح الفرع الكائن فى /مركز طنطا  

محافظة -  

 42367اجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد حسن محمد حسن على النجار ، ت -تعديل االسم التجارى الى / النجار للرحالت  -  288

شارع نور الهدى ابو  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح الفرع الكائن فى /مركز طنطا   21211217وفي تاريخ 

محافظة -بملك سامى ابراهيم محمد محمود يونس  -جماله   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  12212احمد دسوقى حافظ احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  289

احمد دسوقى حافظ احمد -الـتأشير:   ، تم اضافة االسم التجارى للرئيسى االخر / دسوقى لتجارة السيارات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  27127امل بدرى الضابط بدرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  290

قسم -حوش ابيس السابعة  2تأشير:   ، تعديل العنوان الى / جذء الـ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  45121ايمن محمد السيد محمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  291

قسم -السيوف منطقة الفلكى  14من ش  11الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان /   

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  52755على مسطور عبيد محمد ) بقاله على مسطور ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  292

قسم -محل  -شارع بورسعيد  7/ 11العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيس   
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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  21211217تاريخ  وفي 52724احمد قاسم عبدالعزيز قاسم )قاسم ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  293

قسم - 3محل  -منتزه ثان  5مساكن ضباط طوسون مجموعه  41العنوان , وصف الـتأشير:   ، عماره   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  52722اشرف محمد حسين عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  294

قسم -شقه  -رمل ثان  -سكينه الجديده ش  7-وصف الـتأشير:   ، عزبه كرابيكجو   

يده برقم    العادلى لعموم التصدير والتوكيالت التجارية ، تاجر فرد ،  سبق ق -جيهان عصام مصطفى مصطفى العادلى  -  295

 -الثانى عشر  -سان استيفانو  2ش الدمرداش  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، خلف  21211217وفي تاريخ  52756

قسم - 24شقة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52721كيرلس شفيق جيد سالمة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  296

قسم -مكتب  -االرضى  -ش ابن ناجى  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  12172121وفي تاريخ  52722شريف محمد محمد على منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  297

قسم -محل  -االرضى  -سموحه  -عمارات توب هاوس ش النصر  5وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52777اميرة ضياءالدين على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  298

قسم -محل  -ف مكتب بريد ابو مسعود غرب الصحراوى قرية ابو مسعود خل 54الـتأشير:   ، ك  

تم  21211217وفي تاريخ  52757محمد فوزى عبدالجواد حسن عمر ) مكتبه فوزى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  299

قسم -محل  -ب شارع صالح الدين شعبان ميامى  42تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52727اجر فرد ،  سبق قيده برقم    حنفى محمود محمد ابوالعال ، ت -  300

قسم - 24( من الناحية الشرقية بلوك 23القلعة قطعة ارض ) -الـتأشير:   ، ش على بن ابى طالب    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  42677احمد عصام عثمان عبدالله عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  301

ات مدينه فيصل سيدى بشر قبلى المنتزه ونشاطه توزيع مستحضر 52وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر بعنوان / عماره 

وسمته التجاريه طيبه للتوزيع 11111التجميل والعنايه الشخصيه والعنايه المنزليه وراس ماله  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  52752فرد ،  سبق قيده برقم     هيثم محمد الشحات عبدالسالم ، تاجر -  302

قسم -محل  -منتزه ثالث  -السيوف  -ش السيد الخولى امام البان السالم  11الـتأشير:   ،   

نوان , وصف تم تعديل الع 21211217وفي تاريخ  52726كيرلس رضا كامل ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  303

قسم -محل  -ارضى  -ش الروضة الشريفة ابويوسف امام مسجد االخالق  1الـتأشير:   ،    

يده برقم    االمام لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق ق -تم تعديل االسم التجاري الى / احمد محمد يحيى امام سليمان  -  304

قسم -بولكلى  -ش ابراهيم راجى  2وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  12112   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  12112احمد محمد يحيى امام سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  305

قسم -بولكلى  -ش ابراهيم راجى  2الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  52774مؤمن محمد احمد محمد سحلول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  306

قسم -شقه  -الخامس  -ش النصر   33وصف الـتأشير:   ،   

العنوان ,  تم تعديل 21211217وفي تاريخ  52721احمد عبدالموجود على عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  307

قسم -محل  -ش مسجد الطيار البيطاش برج معاذ امام حى العجمى  2وصف الـتأشير:   ،   

تم  21211217وفي تاريخ  52723محمود رمضان عبدالحميد محمد ابراهيم الجماسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  308

قسم - 7محل -سموحه  -ش ادمون فرمون 12تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   
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 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52215يونان وديع جبره صهيون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  309

قسم -( 1محل رقم ) -ناصية شارع اسوان بجوار رنين  16الـتأشير:   ، طريق اسكندرية مطروح ك    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  34127ده برقم    محمود محمد حسن عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قي -  310

برج العرب-سوق الفتح 2الـتأشير:   ، محل رقم  - 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  34127محمود محمد حسن عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  311

ونشاطه/ مقاوالت عامه وتشييد وبناء -غرفة بمكتب ادارى  -الغفار ش الورش الغربيه ملك/ مصطفى عبد 6الـتأشير:   ، 

2117/7/27وتاريخ افتتاح المحل فى -وتصميمات واعمال تصنيع ومنشات معدنيه وتصدير  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52723راندا عادل عبدالمنعم عرفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  312

قسم -محل  -عرامه العصافرة قبلى 31ش سليمان الفارس متفرع من  23ر:   ، الـتأشي  

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  52761بازار زوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -احمد يسرى احمد محمد زوق  -  313

قسم -محل  -المعمورة البلد  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع ابوقير العمومى بجوار جيالتى المزين بعماره زوق    

وفي تاريخ  12522يحيى عباس حمزة عباس  ) يحيى حمزة للتجارة والتوريدات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  314

قسم - 11شقة  21شاطىء النخيل الكيلو  152على  2عمارة  2على  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع  21211212   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  27621السيد حسن السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  315

قسم -ش نبويه موسى  11الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211212وفي تاريخ  4173اشرف نصرى حنا تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  316

قسم -ش خليل مطران  27 -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / شقه الدور الرابع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52722اسراء مجدى على الشنديدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  317

قسم -محل  -مصطفى كامل  -ش عبدالقادر رجب  37الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52212حسن حسين امبابى محمد ) امبابى ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  318

قسم -محل  -ش تقاطع الظاهر مع الظافر  15وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212يخ وفي تار 52724محمود احمد محمد محمد برغوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  319

قسم -شقه  -سيدى بشر بحرى  -ش فاروق عبدالوهاب  27وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52212خلف احمد محمود طه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  320

قسم -محل  -االرضى -بجوار مركز الهبى الطبى العصافره قبلى  45شمال متفرع من  31الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52721زينب عمادالدين سليم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  321

قسم -( 5شقة ) -جناكليس  -ش ذو الفقار  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52212د ،  سبق قيده برقم    محمد السيد عطيه محمد ابراهيم ، تاجر فر -  322

قسم -مسطح كامل  -االرضى  -وصف الـتأشير:   ، ناصية شارع خالد بن الوليد مع ش بالل بن رباح منزل ابو الحمد   

تم تعديل العنوان , وصف  12212112وفي تاريخ  52725كريم احمد لبيب مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  323

قسم -محل  -سيدى جابر  -ش الجواهر  44ش الهاللى امام  22الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52211شريف محمد شحاته محمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  324

قسم - 4محل  -الحضره القبليه  -ش سعيد الجندى  33وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  34125رامز سامى ثابت عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  325

قسم - 45ميامى شارع  -الـتأشير:   ، افتتاح فرع بعنوان / شارع الفضالى متفرع من شارع بن سعد   
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 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52767يده برقم    سامح موريس لبيب جيد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  326

قسم -الـتأشير:   ، ش عيد خيرالله امام مدخل هانوفيل الرئيسى خلف ابوراويه للمشويات   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  15231محمد حسن خلف محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  327

قسم-طريق الصحراوى شارع قشوع بجوار قهوه سكر 22، تعديل العنوان الى/الكيلو    الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  15552كرم عبدالدايم محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  328

قسم -ل غبريا -الـتأشير:   ، تم توضيح العنوان الى / محل بالعقار شارع بن مؤنس   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52776امير شنوده اسعد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  329

قسم - 2محل  - 3قبلى عقار  21الـتأشير:   ، ش الصفا ك   

تم تعديل العنوان ,  22121121وفي تاريخ  52765، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ( M.A ) محمود محمد احمد خلف -  330

قسم -محل  -المندره بحرى  252ش 12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52762عصمت انور سعيد النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  331

قسم -محل  -الـتأشير:   ، العجمى ستار طريق اسكندريه مطروح   

د ، سم التجارى الى / مهند احمد محمد عبدالرحمن حجازى )مهند حجازى النظمه الكهرباء و القوى( ، تاجر فرتم تعديل اال -  332

 27تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان / شارع طيبه رقم  21211212وفي تاريخ  52151سبق قيده برقم     

قسم -االبراهيميه  73سابقا وحاليا   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52151د احمد محمد عبدالرحمن حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مهن -  333

قسم -االبراهيميه  73سابقا وحاليا  27وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان / شارع طيبه رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212تاريخ وفي  34127محمود محمد حسن عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  334

 11111برأسمال قدره -ونشاطه/حدايد وبويات-برج العرب-سوق الفتح 2الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان/محل رقم 

 -)عشره االف جنيها(

تم تعديل العنوان ,  21221211وفي تاريخ  52764والء سعيد السيد يوسف حنوره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  335

قسم -شقة  -االول علوى  -ش امين حسونة  62وصف الـتأشير:   ،    

وفي تاريخ  52766الصاوى لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -محمود رضا عبدالحليم عبداللطيف الصاوى  -  336

قسم -محل  -الناصريه القديمه  21ه رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش الموقف قطع 21211212  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  34712السيد ابو زيد حسن ابو عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  337

قسم -وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / ش توت عنخ امون خلف محطه سيدى جابر   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  44474د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد حسن صابر محم -  338

قسم -بجوار مالهى بكار المراغى خورشيد  7الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / ش    

نوان , تم تعديل الع 21211212وفي تاريخ  51232رمضان مجدى درويش محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  339

قسم -مساكن شمال المتراس اخر االمير لؤلؤ  32شقه  26وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / بلوك   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52722امنية لطفى على محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  340

قسم -شقة  -ش فؤاد امتداد  -شارع سيدى محرز  26الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52213سليمان محمد حافظ حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  341

قسم -شقه بالدور االرضى  -ش سواحل المكس  15الـتأشير:   ،   



 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  21211212وفي تاريخ  52762    التوفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -احمد توفيق احمد توفيق محمد  -  342

قسم -شقه بالدور الثالث  -كوم الشقافه  -شارع ابو الحسن  32, وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52762حامد محمد محمود ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  343

قسم -محل االرضى  -العصافره قبلى ملك فوزى وديع  -لسد العالى ش ا 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52721محمد ابراهيم عبدالحميد اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  344

قسم -االرضى  -محل  -خورشيد  -وصف الـتأشير:   ، ش المراغى العمومى امام صيدلية حبيبه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52214ايناس على رمضان حسن طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  345

قسم -الثانى  -عزبة سعد  -شارع البقلى  22الـتأشير:   ،    

العنوان , وصف  تم تعديل 21211212وفي تاريخ  34125رامز سامى ثابت عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  346

قسم - 45ميامى شارع  -الـتأشير:   ، شارع الفضالى متفرع من شارع بن سعد   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  3272محمود فوزى عبدالرحمن عجمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  347

قسم-32د مالك برج اللؤلؤه رقم شارع البيطاش الرئيسى اتحا 32وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52722عاطف محمد محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  348

قسم -شقه بالدور الثالث  -نيطاش  -بجوار فيال الحاج رضا فتحى  2الـتأشير:   ، سماليهى   

لى ستورغزا ) ابتسام محمد غزالى على -  349  GHazaly Store )     وفي تاريخ  52726، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

قسم - محل -بيانكى  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش البشوات امام صيدلية د/ محمود شوقى البيطاش  21211212  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212ريخ وفي تا 52211عبدالفتاح محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  350

قسم -محل  -مكرر شارع خليل الخياط  37الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  52217السيد احمد رضوان عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  351

قسم -شقه  -ابوقير  -ش رمسيس 12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52772ن عبدالرحيم احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايم -  352

قسم - 2عقار رقم  -الـتأشير:   ، ش الشهر العقارى من ش اديب معقد السيوف   

تم تعديل العنوان ,  21211212يخ وفي تار 52763سيف الدين محمد محمد احمد نحله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  353

قسم -محل  -وصف الـتأشير:   ، الناصريه القديمه ش ورشة الميكنه الزراعيه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  52727مروان عبدالقادر محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  354

قسم -شقه  -الرابع  -بلى سيدى بشر ق -ش عقل باشا  116الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  12522يحيى عباس حمزه عباس رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  355

قسم - 11شقة  21شاطىء النخيل الكيلو  152على  2عمارة  2على  3وصف الـتأشير:   ، افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / شارع    

وفي تاريخ  12522عديل االسم التجارى الى / يحيى حمزة للتجارة والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ت -  356

شاطىء  152على  2عمارة  2على  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / شارع  21211212

قسم - 11شقة  21النخيل الكيلو    

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52225محمد مبروك محمد مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عصام  -  357

قسم -محل  -وصف الـتأشير:   ، ميدان المندرة امام كوبرى المندره    

عديل العنوان , تم ت 21211216وفي تاريخ  52212احمد محمد سمير محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  358

قسم -مكتب  -ش نور الهدى غبريال  27وصف الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52212جالل عبدالهادى ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  359

سمق - 11محل رقم  -سابا باشا برج سرايا الوسام  -ش تاج الرؤساء  4الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  47126عمرو محمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  360

قسم -الـتأشير:   ، تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / شارع الهانوفيل الرئيسى بجوار التوحيد و النور   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52211يده برقم    نوره سعد بسيونى احمد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  361

قسم -شقه  -االرضى  -سيدى بشر قبلى  -ش مسجد التائبين  212ش  54الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52213شحاته عيد السيد اسماعيل دويدار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  362

قسم-المندره قبلى-شارع النبوى المهندس 32تأشير:   ، وصف الـ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52222حسام الدين عيد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  363

قسم-شارع ابو بكر الصديق المراغى الجديده 31الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  21211216وفي تاريخ  52222د احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد عبدالعزيز محمد سي -  364

محل قسم -مع ش محمود مقلد سيدى بشر  621, وصف الـتأشير:   ، ش  

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  47262مصطفى عبدالعزيز ابراهيم ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  365

قسم -ش قصر راس التين  32صف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / و  

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  47126عمرو محمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  366

قسم -الـتأشير:   ،  شارع الهانوفيل الرئيسى بجوار التوحيد و النور   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52214ليم حامد محمد قمبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    افراح عبدالح -  367

قسم -محل  -لوران  - 1ش على بك رياض عماره الشروق  15وصف الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , وصف تم تع 21211216وفي تاريخ  32327محمد حسونه حسين ابوريده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  368

قسم -شارع مرتضى باشا   31الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52216محمد سعد بسطويسى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  369

قسم -محل  -الـتأشير:   ، اول ش الكينج القديم بجوار محالت الشايب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52222امانى عبدالله صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  370

قسم - 1محل رقم  -لوران  -طريق الحريه  723الـتأشير:   ،   

عديل العنوان , وصف تم ت 21211216وفي تاريخ  12321حسن نشات عبدالفتاح حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  371

قسم -ابيس القريه العاشره  -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / محل   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52212عبدالرحمن يسرى محمد محمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  372

قسم - 4شقة  -علوى  الثالث -سيدى بشر قبلى  -من ش سيف  216وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52221فؤاد حلمى بشره مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  373

قسم -محل  -العصافرة قبلى  45ش مسجد ابوالفتوح نهاية ش  13الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52227عمرو عبدالعال عبدالصالحين حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  374

قسم -ميزان دور اول  -الورديان  -ش االمان  24وصف الـتأشير:   ، تنظيم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52224مها السيد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  375

قسم-سموحه-شارع اللواء محمود شكرى 3-13الـتأشير:   ، محل   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52221اسامه احمد عبدالباقى سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  376

قسم -محل  - الـتأشير:   ، قريه خالد بن الوليد بنجر السكر  

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  52215احمد ثابت ابراهيم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  377

قسم -محل  -الفلكى  -الملك  12الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان ,  11216212وفي تاريخ  52217احمد محمد السيد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  378

قسم -شقه  -الثانى علوى  -عزبة محسن الكبيره  6وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  16114نور فخرى فهمى حنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  379

قسم -يمين بجوار صيدليه د/ عادل مرقس  31عصافره قبلى ناصيه ش  45الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / ش   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  52223زياد احمد حسن محمد الخزرجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  380

قسم-رشدى-كفر عبده-شارع على باشا ذو الفقار 13وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  52252،  سبق قيده برقم    احمد زكريا احمد على مصطفى ، تاجر فرد  -  381

قسم -محل  -شعراوى باشا ناصية ش ابوقير  1وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52257تقى سعيد احمد محمد شون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  382

قسم -شقه  -سموحه  -عمانويل  فيكتور 53الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  32215سعد محمد نور الدين سعد المنياوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  383

قسم -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / ش توت عنخ امون   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  52226تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اميره جمال ابراهيم محمود الريس ،  -  384

قسم -وصف الـتأشير:   ، كينج مريوط الشارع الجديد امام سلومه عرابى للمشويات    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52232وائل السيد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  385

قسم-حاره الكردى 32شارع خوفو  34الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52243السيد محمد عبد الغنى عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  386

قسم-الـتأشير:   ، الناصريه القديمه اخر شارع امام مبنى البحوث مدخل الكينج القديم  

وفي تاريخ  52235محمد عبد الحميد عبدالله عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -عبدالحميد مصنع مالبس  -  387

قسم -مصنع  -نجع العرب الورديان  2ش رقم  122تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211223  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  23752السيد ابراهيم محمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  388

قسم - 2محل رقم  -سموحة  -وصف الـتأشير:   ، ميدان سرى باشا    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52244احمد مدحت محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  389

قسم -شقه  -االول علوى  -وسون ط -مسجد الهدا خلف التامين الصحى  3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52241طاهر شكرى عبده عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  390

قسم -محل  -الـتأشير:   ، ش الرحمه خورشيد    

تم تعديل العنوان ,  21211223اريخ وفي ت 52245محمود حسن محمود السيد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  391

قسم -شقة  -ش عمربن الخطاب من ش جمال عبدالناصر سيدى بشر بحرى  31وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211223وفي تاريخ  42413ابراهيم عبد الحميد عبد الرحمن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  392

قسم -كوم الشقافة  -شارع الناصرية  6حيح العنوان الى / , وصف الـتأشير:   ، تص   
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تم  21211223وفي تاريخ  42413اضافة االسم التجارى / مؤسسة ابراهيم للمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  393

قسم -كوم الشقافة  -شارع الناصرية  6تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى /    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52231د / اسالم عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  394

قسم-شارع المساهمين خلف شركه سنتافى االرضى 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52242ايمان على السيد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  395

قسم-شقه  -الـتأشير:   ، ش الفردى من ش نقطه الساحل برج المهدى البيطاش  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  12323محمد لطفى كامل محمد راغب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  396

قسم -سيدى بشر الترام  -رف ش عبدالسالم عا 332وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  52252مجدى مصطفى فتح سالمه عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  397

قسم -محل  -وصف الـتأشير:   ، ارض الرز نور االسالم بجوار سنترال الصفا والمروه    

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  52232الحليوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله شحاته عبدالمنعم عبدالجليل  -  398

قسم -محل  -االبراهيميه  -تقاطع طيبه مع سينا  61العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52251محمد خميس سيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  399

قسم -محل  -بجوار مطعم المدهش  -طريق اسكندريه مطروح قبلى  21تأشير:   ، ك الـ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52242محمد على مبارك عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  400

قسم -محل  -الـتأشير:   ، ش الكورى امام المزلقان العامريه   

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  52255رمضان يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى محروس  -  401

قسم -مكتب  -سيدى بشر بحرى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، محمد نجيب برج الصحابه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52234رزق جابر مبروك عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  402

قسم -محل  -قرية لؤلؤة كرير  -/ ه داخل جمعية المهندسين العسكريين 3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  52247    عماد احمد عبدالعليم محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  403

قسم -محل  -حاره البيشى سابقا  17جاد يوسف خلف  5وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52251سراج عبدالرحيم محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  404

قسم -مكتب  -ى الفلك - 14من ش  3الـتأشير:   ، ش  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  45422عمرو الشحات احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  405

قسم -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / تقسيم مساكن باتا خلف بنك مصر   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  15327قم    فتحى عادل شحاته محمد العيوطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  406

قسم -امام مسعد فتح الله  -ش مسجد القاضى  21وصف الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان الى / مكتب بالعقار   

أشير: تم تعديل العنوان , وصف الـت 21211223وفي تاريخ  52231ايه احمد على خطاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  407

قسم -محل  -السيوف  -، حلمى جمعه سليمان     

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  52254منى بدر موسى ابراهيم رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  408

قسم -محل  -الحضره القبليه -ش الجواهر  51وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52242سبق قيده برقم     حسين فريد موسى حنوت ، تاجر فرد ،  -  409

قسم -محل  -اكتوبر  2امام جمعية  27مع  2ش  147الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52232نهله عباس احمد محمد بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  410

قسم -محل  -البيطاش الرئيسى  113الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52233محمد سيف النصرعلى فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  411

قسم -محل  -عزبة الهجانه  -الـتأشير:   ، مخزن الزيت بجوار مخبز قصر الشيماء   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  32215ر فرد ،  سبق قيده برقم    سعد محمد نور الدين سعد المنياوى ، تاج -  412

قسم -وصف الـتأشير:   ، ش توت عنخ امون   

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  21252سيف الدين محمد اشرف عز الدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  413

قسم -لوران  -طريق الحرية  227الى / خلف  العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  52253جمال مفيد عرابى قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  414

قسم -محل  -باكوس  -ش المتقى  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  22365يوسف سليمان يوسف صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  415

قسم -االول علوى  -شقه  -امبروزو  -البيرونى  7الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  52241طيبه المرشدى للتوكيالت التجاريه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -اسامه على محمد مرشدى بردان  -  416

قسم -محل  - ابيس السابعه -ـتأشير:   ، حى الفيالت ش ال مسعود وكليه الطب البيطرى تم تعديل العنوان , وصف ال 21211223  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52273ابراهيم سمير ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  417

قسم -محل  -متفرع من جمال عبدالناصر  621ش  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52274احمد رجب عبدالله الطواب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  418

قسم -االرضى  -العوايد  -ش انور السادات من قنال المحموديه  1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224يخ وفي تار 52256احمد عبدالفتاح محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  419

قسم -محل االرضى  -ش كمال الدين ابو يوسف 1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52226عالء عبده احمد عرفه سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  420

قسم - 2محل  -االرضى  -سموحه  -مدينة اسيد  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52227خالد احمد محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  421

قسم -محل  -ش شوتس  74الـتأشير:   ،   

ف تم تعديل العنوان , وص 21211224وفي تاريخ  52276احمد غريب سالمه غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  422

قسم -محل  -اكتوبر  2الـتأشير:   ، ش حماده العربى    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52221سميره محمود عبدالرحيم سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  423

قسم - 32شقه  -الثامن  -المندره قبلى  -ش النبوى المهندس  24وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52222م فهمى هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد هاش -  424

قسم -شقه  -سيدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر  121الـتأشير:   ، خلف   

ديل العنوان , تم تع 21211224وفي تاريخ  52221احمد مصطفى جابر حسنين عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  425

قسم -محل  -حارة المكتب متفرع من مندره من شارع الترسانة  3وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52225احمد ابوشبانه ابراهيم على حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  426

قسم ثان -محل  -محمد رجب ابيس الثانيه مدخل  -وصف الـتأشير:   ، الطريق السريع    
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وفي تاريخ  52252هشام عبدالبارى عثمان محمد قاسم ) هشام عبدالبارى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  427

 -شقه  -ارضى  -منتزه ثالث  -الزوايده  -جوار مخبز السواح خورشيد  11تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211224

 قسم

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52272السيد فؤاد محمد احمد البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  428

قسم -محل  -سموحه  -ش البرت االول مع ش كمال الدين صالح  26الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211224ي تاريخ وف 52222عبدالظاهر فايق محمود ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  429

قسم - 1محل  -عمارات ضباط القوات المسلحة مصطفى كامل  64وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52275امير سامى سعيد المتولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  430

قسم -محل  -( قبل بوابة شاطىء النخيل 1ماركت هريدى النخيل رقم ) اكتوبر امام سوبر 2الـتأشير:   ، مدخل    

 21211224وفي تاريخ  41721احمد غريب محمد هريدى )مؤسسه الحمد لتوريد الدقيق( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  431

قسم - 1بجوار صيدلية د/ خيرى محل رقم  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / ش السمليهى   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52616نعم غنيم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رامى عصام عبدالم -  432

قسم الرمل ونشاطه / مركز تجميل  -( 1الوحدة رقم ) -فلمنج  -طريق الحرية  521وصف الـتأشير:   ، الرئيسى بالعنوان / 

 (5111) / )كوافير( وراس ماله

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52616يم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رامى عصام عبدالمنعم غن -  433

قسم -ش االمير حليم ناصية ش الالهون جليم  34باالرضى عمارة زيزنيا سيتى الكائنة برقم  15وصف الـتأشير:   ، رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52221م    احمد سعيد عبدالحليم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  434

قسم -غرفه  -و نصف قبلى  12وصف الـتأشير:   ، ابو يوسف امام مدرسة االورمان ثالث شارع يمين من شارع حلوانى لوروا ك  

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21211224وفي تاريخ  55225عزيز عطاالله عزيز ايوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  435

قسم -سنتر الديب  - 27على  3عمارة رقم  -اكتوبر ش شاطىء النخيل قبل البحر مباشرة  2الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52271سامح صبحى عبدالحكيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  436

قسم -محل  -االرضى  -السيوف  -د / مصطفى نظيف  وصف الـتأشير:   ، ش  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  51511محمد احمد انور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  437

قسم -ابيس  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / امام كوبرى مشروع ناصر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  41721فرد ،  سبق قيده برقم     احمد غريب محمد هريدى ، تاجر -  438

قسم - 1بجوار صيدلية د/ خيرى محل رقم  2الـتأشير:   ، ش السمليهى   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52272صالح ابراهيم مصطفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  439

قسم -شقه  -االرضى  -ير:   ، ش التقوى من ش الجمعيه والهانوفيل وصف الـتأش  

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52277عفاف محمود مسعود سعد العمراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  440

قسم -محل  -بجوار فيال محمود العمراوى  31وصف الـتأشير:   ، العماروه الكبرى اخر ش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  52224عائشه محمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  441

قسم -شقه  -الدور االول  -سيدى بشر بحرى  -ش عوض حجازى  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  21211224وفي تاريخ  52222اسماء ابراهيم توفيق محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  442

قسم -الرمل اول  -باكوس  -شارع عثمان محرم  11, وصف الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52616رامى عصام عبدالمنعم غنيم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  443

ش االمير حليم ناصية ش  34باالرضى عمارة زيزنيا سيتى الكائنة برقم  15/ رقم  وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان

ونشاطه / محل كوافير وراس ماله-قسم الرمل  -الالهون جليم   / (5111 ) 

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  52271سامح محمود عبدالرحمن مرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  444

قسم -شقة  -الثانى علوى  -متفرع من ش بورسعيد  -ش حطين السيوف  23أشير:   ، وصف الـت   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52615هويدا عبدالمولى عبدالحميد االشقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  445

قسم -محل  -الدور االرضى  -المندره بحرى  -ون برج زمزم امام فندق الشيرات -ش مسجد المندره  2422وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52261السيد محمود السيد عبدالغنى مراد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  446

قسم -محل  -وصف الـتأشير:   ، ش عبدالمنعم رياض و ناصيه ش المحموديه المتراس من ترعه النوباريه    

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52223حسنى حمزه سيد احمد المالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  447

قسم -محل  -السيوف  -ش وديع باشور  36الـتأشير:   ،   

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211225وفي تاريخ  52262نجاح محمد عبدالمطلب متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  448

قسم -( الثانى 212شقه) -لوران  -ش عبدالسالم عارف 211الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52612احمد صالح احمد حمدى البيلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  449

قسم-لشقه بالدور االو-عصافره بحرى-شارع ميناء اغادير 6وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52263جمعه جرنه حسين حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  450

قسم -محل  -ناصية ابن خلدون  -شارع رفاعى بك  21الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22521211وفي تاريخ  52222محمد صبحى الحسين خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  451

قسم -مكتب  -ش الخلفاء الراشدين بجوار منزل سعيد النجار الهانوفيل بحرى  11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52613سعيد سعد خلف الله عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  452

قسم -محل  -االرضى  -ع محرم مطار النزهه خلف مطاب 31وصف الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52611منصور محمد منصور ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  453

قسم -محل  -ش بورسعيد كليوباترا حمامات  274وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  23621قيده برقم     سامح عوض ابوالحسن حسين ، تاجر فرد ،  سبق -  454

قسم -برج المدينه المنوره  -البيطاش الشارع الجديد  112الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

, وصف  تم تعديل العنوان 21211225وفي تاريخ  52226ايناس سمير حكيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  455

قسم -محل  -الـتأشير:   ، برج عباد الحمن الطريق الدائرى الجديد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52264بخيته محمد عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  456

قسم -شقه  -الدور الثانى  -باكوس  -ش الشيخ الصفتى  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  42537محمد عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد  -  457

قسم -الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان / السيوف ش مسجد عمر مكرم   

وفي  52225سبق قيده برقم     ايمن العربى محمود محمد عبدالله )العربى لتعبئة و توزيع المواد الغذائية( ، تاجر فرد ،  -  458

قسم -رضى محل الدور اال -بجوار كافيتريا بيبو  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابو تالت الرئيسى  21211225تاريخ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52267احمد ماهر جاد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  459

قسم -( 1محل ) -االرضى  -سيدى جابر  -ش الدلتا  15ـتأشير:   ، ال  
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تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52612سميه جمال احمد امبابى حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  460

قسم -محل -الفلكى  14من ش  21وصف الـتأشير:   ، ناصيه ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52616تامر فتحى حلمى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  461

قسم -شقه االرضى  -ش العريش االبراهيميه 11الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , وصف تم تع 21211225وفي تاريخ  52224محمد محمود محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  462

قسم -شقه  -بجوار مجمع مدارس الفنار  3الـتأشير:   ، حارس   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52265يوسف عبدالظاهر محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  463

قسم -ور الثالث شقه الد -المندره قبلى  -ش على بن ابى طالب من ش المهداوى 5وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52617محمد عبدالستار حامد المرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  464

قسم -العصافرة قبلى برج الصفوه شقه  45من ش  31الـتأشير:   ، ش   

وفي تاريخ  51465تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عادل ابراهيم عبدالرحيم محمدين )عادل ابراهيم للموبيليا ( ،  -  465

 -السيوف  -عمر ابن الخطاب من جميلة بوحريد  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع الى /  21211225

  قسم

تعديل العنوان , وصف تم  21211225وفي تاريخ  52612منى عادل عبدالرسول الهيتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  466

قسم - 11شقه  -السادس  -الـتأشير:   ، ش الترعه المحموديه امام كوبرى العوايد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52612عادل ابراهيم السيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  467

قسم -محل  -ارى القب -الـتأشير:   ، ماوى القبارى بجوار مسجد التوبه   

 21211225وفي تاريخ  51465عادل ابراهيم عبدالرحيم محمدين)عادل ابراهيم للموبيليا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  468

قسم -السيوف  -عمر ابن الخطاب من جميلة بوحريد  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع الى /    

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52262المه وسيلى مسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سامح س -  469

قسم -( 5محل ) -القبارى  - 3بشاير الخير  26الـتأشير:   ،    

وفي تاريخ  52611رضوى يوسف ابراهيم يوسف )صيدليه د/ رضوى يوسف( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  470

قسم -محل  -مدينه االندلس الجديده  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش الحجاز عزبه فرعون  12252121   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52222رجب ربيع حسين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  471

قسم -ور االرضى محل الد -الفلكى  -الـتأشير:   ، امام مسجد الفلكى   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52262اسماعيل على حسن على منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  472

قسم -محل  -الدور االرضى  -تعاونيات سموحه  124وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52615 محمد محمد عبداللطيف على محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  473

قسم -شقه  -العجمى  -ابو يوسف  -وصف الـتأشير:   ، ش المصل و اللقاح من عبدالحميد رضوان من الحديد و الصلب    

, وصف تم تعديل العنوان  21211225وفي تاريخ  52611ايمن محمود عبدالرحمن فواز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  474

قسم -( 117شقه ) -الدور السادس عشر  -عمارات طابيه سيدى بشر بحرى  13الـتأشير:   ،   

تم  21211225وفي تاريخ  52614محمد عبدالواحد محمد شريف نور ) شريف للتجاره ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  475

قسم -محل -سموحه  -سبورتنج  -ش الدلتا  27تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52617محمد اسماعيل عطيه مصطفى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  476

قسم -محل  -ش محمد نجيب بالعماروه الكبرى من ش مصطفى كامل  33وصف الـتأشير:   ،    
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تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52612سبق قيده برقم      حسام عبدالاله عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ، -  477

قسم -االبراهيميه  -ش هيليوبلس  24وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52266احمد حسن عبدالمنعم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  478

قسم -محل  -بسيدى بشر بحرى  535ادى الجزار من ش الـتأشير:   ، تقاطع ش عبداله  

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  52613جرجس وسيلى مسعد بولس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  479

قسم - 11محل  -القبارى  - 3بشاير الخير  35الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  21211225وفي تاريخ  52612فرد ،  سبق قيده برقم    على محمود محمد جادالرب عبد الحق ، تاجر  -  480

قسم -محل  -المندره قبلى  -ش النبوى المهندس  2, وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  52614جهاد اشرف احمد عمر رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  481

قسم -محل  -ش قنال المحموديه امام مسجد العلى الكبير القلعه  وصف الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  42537احمد محمد عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  482

قسم -الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / السيوف ش مسجد عمر مكرم    

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  52227داللطيف ابراهيم علوانى حرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالرحمن عب -  483

قسم -الناصريه القديمه بجوار موقف االتوبيس  151العنوان , وصف الـتأشير:   ، مبنى   

تم تعديل العنوان ,  21122521وفي تاريخ  52222احمد عبدالرحمن السيد القاضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  484

قسم - 1محل رقم  -الدور االرضى  -خلف معهد السياحة والفنادق  -وصف الـتأشير:   ، طوسون    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52621محمد عبدالعزيز محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  485

قسم -محل  -الدور االرضى  -والينوش الكواش من ش ب 32الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  21211222وفي تاريخ  52622مصطفى صبحى ابواليزيد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  486

مقس -حجرة  -الدور االرضى  -خلف السكة الحديد الحضرة الجديدة  -عزبة اربيسكو  -شارع العروبة  32, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  34276احمد محمد مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  487

قسم -العصافره قبلى  -من شارع الجيش  45شارع  7الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52634فاطمه حسن على المعالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  488

قسم -محل  -رمل ثان  -الـتأشير:   ، ش بطل السالم المدخل االول الرابعه الناصريه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  36121اشرف فتحى زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  489

قسم -المندره قبلى  -الجديد متفرع من النبوى المهندس  31ش  17الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  46121يده برقم    محمد عبد السالم مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  490

قسم -زاوية عبدالقادر مساكن مبارك  -( بجوار عيادة مكه 1مدخل ) 124وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / بلوك    

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211222وفي تاريخ  41267طاهر احمد يونس موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  491

/ وتعديل راس مال الرئيسى االخر نشاطه )بيع فريسكا(  21111الـتأشير:   ، تعديل راس مال الرئيسى االخر نشاطه)كافيتريا( 

11111 

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  52641محمد مسعود عبداللطيف السماحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  492

قسم -مزرعه  -شير:   ، الروضه الجديده بجوار مزرعه سعيد جبريل وصف الـتأ  

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  52622حسن ابراهيم عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  493

سمق - 2محل رقم  -برج المحبه  -ش المالزم بسيونى متفرع من الملك حفنى  46وصف الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  52627محمود محمد محمد محمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  494

قسم -( 1محل رقم ) -شارع المالزم بسيونى متفرع من ش الملك حفنى برج المحبه  46وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52636ه برقم    طاهر فرغل شحاته توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  495

قسم -محل  -الدور االرضى  -الهانوفيل  -امام مطعم فريش  -الـتأشير:   ، شارع جابر حافظ    

وفي تاريخ  23145عماد سمير كامل عبد السيد شحاته ) عماد للبويات والحدايد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  496

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع 12112222  

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  52624اسراء اسماعيل على محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  497

قسم -محل  -خلف كافيه حسنى و بكار  2ش اسكوت رقم 12وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  51166د عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رمضان صبرى محم -  498

قسم -عزبة الموظفين  -الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط الى / رابع  ش شمال من ش البنا بجوار حضانة نور الهدى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  65262طارق شحاته محمد شميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  499

قسم -محل  -الدور االرضى  -اسكوت  -الـتأشير:   ، المنشية البحرية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  17271عصام شعبان كليب سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  500

قسم-جمى البيطاش شارع عبد الاله الطلخاوى امام مستشفى عباس حلمىالـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/الع  

تم  21211222وفي تاريخ  52616ابراهيم رزق محمد البربرى ) البربرى للتعبئه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  501

قسم -ش محمد حسن متفرع من السوق خورشيد  12تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  52621محمد عبدالعزيز محمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  502

قسم -( االرضى 31محل ) -وصف الـتأشير:   ، تقاطع طريق قنال المحموديه مع قناة السويس   

تم تعديل العنوان ,  21211222في تاريخ و 46121محمد عبد السالم مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  503

قسم -زاوية عبدالقادر مساكن مبارك  -( بجوار عيادة مكه 1مدخل ) 124وصف الـتأشير:   ، بلوك    

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  52623محمد صالح مسعود عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  504

قسم -وسف ش مشتل عبير الزهور بولكلى وصف الـتأشير:   ، ابوي  

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52622بالل حسين سليم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  505

قسم -قطعة ارض  -طريق بغداد  -الـتأشير:   ، قرية البصرة    

وفي تاريخ  23145ايد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد سمير كامل عبد السيد شحاته ) عماد للبويات والحد -  506

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع 21211222  

رد ،  سبق عماد سمير كامل عبدالسيد شحاته ، تاجر ف -تعديل االسم التجارى الى / عماد لبيع قطع غيار االجهزة المنزلية  -  507

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع 21211222يخ وفي تار 23145قيده برقم      

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  33113ايمن مهدى شحاته حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  508

قسم -يس برج الملكه حى المهندسين اسفل كوبرى اب 4وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  2352الهادى محمد محمد عكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  509

قسم -شقه بالدور االول علوى  -ابويوسف  -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / شارع مسجد الفاروق من ش الجيش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52633فرد ،  سبق قيده برقم     كريمه كامل قطب الصياد ، تاجر -  510

قسم -غيط العنب  -ش ابو النور  72الـتأشير:   ،   
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تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  35317محمد ابراهيم سعد محمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  511

قسم -شارع زكى رجب سموحه  31ر العنوان الى / وصف الـتأشير:   ، تم تغيي  

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  35317محمد ابراهيم سعد محمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  512

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع

بق قيده برقم ابراهيم سعد محمد الخولى ، تاجر فرد ،  س محمد -تم تعديل االسم التجارى الى / الخولى لالستيراد والتصدير  -  513

 -شارع زكى رجب سموحه  31تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تغيير العنوان الى /  21211222وفي تاريخ  35317   

 قسم

بق قيده برقم لخولى ، تاجر فرد ،  سمحمد ابراهيم سعد محمد ا -تم تعديل االسم التجارى الى / الخولى لالستيراد والتصدير  -  514

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع 21211222وفي تاريخ  35317     

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52635عمرو السعيد عبده قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  515

قسم -محل  -لمحروسه من ش على عبداالوى ش يوسف شهدى خلف ا 16الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211222وفي تاريخ  22122محمد احمد فؤاد محمد السيد قنديل ) الفؤاد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  516

قسم -سيدى بشر  -طريق جمال عبدالناصر  144العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

قيده برقم   تعديل االسم التجارى الى / محمد احمد فؤاد محمد السيد قنديل ) مؤسسه الفؤاد للمصاعد ( ، تاجر فرد ،  سبقتم  -  517

 -طريق جمال عبدالناصر  144تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /  21211222وفي تاريخ  22122  

قسم -سيدى بشر   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52631رمضان محمود محمد صيام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  518

شقة -الدور االرضى  -عزبة الخمسمائة خورشيد  -شارع محمود الحالق  43الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211222وفي تاريخ  52632رقم    دعاء فاروق عبدالرازق محمد نعمه الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  519

قسم -شقه  -ش السيده امنه  17, وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52632بكرى عبدالظاهر بكرى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  520

قسم -محل  -القبارى  خلفى 11محل  32بلوك  3الـتأشير:   ، بشاير الخير    

وفي تاريخ  35317محمد ابراهيم سعد محمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -الخولى لالستيراد والتصدير  -  521

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع 21211222  

وفي  52625سوارات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مجدى عبدالجواد مصيلحى مرسى ) مجدى لتوريدات العدد واالكس -  522

 31شقه  -الدور الثامن  -الملك الفلكى  12ش الصادق االمين من ش  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211222تاريخ 

قسم -  

تم تعديل العنوان ,  21122221وفي تاريخ  52631يوسف محمود السيد عباس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  523

قسم -وصف الـتأشير:   ، مول سان استيفانو امام فرع اورانج   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  52632اسماعيل محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  524

قسم -محل  -االرضى  -الملك الفلكى ناصيه المدينه المنوره  11الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  13456احمد محمد زكى مرسى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  525

قسم -المندره قبلى  -الحرمين  -محل  -ش انتصار االسالم  2الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  47361،  سبق قيده برقم     وليد احمد السيد على خليفه ، تاجر فرد -  526

قسم -السيوف  -محل  -ش الدكتور رشاد محمد شفيق  41الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى /   
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ن , وصف تم تعديل العنوا 21211222وفي تاريخ  34276احمد محمد مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  527

قسم -العصافره قبلى  -من شارع الجيش  45شارع  7الـتأشير:   ، تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52651امل محمد الهنداوى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  528

قسم -شقه  -الدور الرابع علوى  -منعم رياض مطار النزهه على المصرف عبدال 4من ش رقم  2ش رقم  152الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52651محمود عمران حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  529

قسم -الهانوفيل  -الـتأشير:   ، ام زغيو خلف مخازن طلعت    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52623مجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بسنت احمد محمد عبدال -  530

قسم -الدور االول التجارى محطه قطار سيدى جابر  F19 الـتأشير:   ، محل رقم  

م تعديل ت 21211227وفي تاريخ  52643احمد محمد فكرى عبدالفضيل السيد عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  531

قسم -محل  -الدور االرضى  -ابوقير  -ش الظاهر بيبرس  23العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211227وفي تاريخ  52657بيتر فايز وليم سام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  532

قسم -محل  -االبراهيمية  -ش عمر لطفى  112،    

تم تعديل العنوان  21211227وفي تاريخ  52642زياد صالح الدين محمد محمد السكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  533

قسم -جليم  -طريق الجيش  322, وصف الـتأشير:   ،   

ان , وصف تم تعديل العنو 21211227وفي تاريخ  52653احمد محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  534

قسم -شقة  -السيوف شماعة  -صالح الدين  -ملك محمد هاشم ابوبكر الصديق من ش الفنان محمد عثمان 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211227وفي تاريخ  52645احمد صبحى محمود حسن حسن عسل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  535

قسم - 13شقة رقم  -الدور االول علوى -منطقة الزهراء السيوف  -د ش اديب معق 1, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  52655الضحى صالح الدين محمد السكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  536

قسم -مصفى كامل  -طريق الحريه  326وصف الـتأشير:   ،    

 15211    ى ابو عيد )ابو النصر للمشغوالت المعدنيه المتكامله( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقماحمد محمد ابو النصر عل -  537

الهانوفيل  -اول ش يمين من ش الفردى  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / رقم  21211227وفي تاريخ 

قسم -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52644بق قيده برقم    سهير السيد محمود حمدين ، تاجر فرد ،  س -  538

قسم -محل  -ابويوسف قبلى  -الـتأشير:   ، ش امام بنزينة السالم وبالمعهد العالى للعلوم واالدارة ش مكه والمدينه    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52652بخيت رزق بخيت شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  539

قسم - 3محل رقم  -الدور االرضى  -شاطئ النخيل  -اكتوبر  2الـتأشير:   ، ش ابوبكر الصديق متفرع من   

تم تعديل  21211227وفي تاريخ  52621عمرو محمد فايز محمد احمد الظايط )الظايط( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  540

قسم -محل  -الحضره القبليه  -ش عمرو بن ابى ربيعه  34،   العنوان , وصف الـتأشير:   

 21211227وفي تاريخ  52621خردوات الظايط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -عمرو محمد فايز محمد احمد الظايط   -  541

قسم -محل  -الحضره القبليه  -ش عمرو بن ابى ربيعه  34تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  52646صيدلية د/ عائشة عارف )عائشة محمد احمد محمد عارف( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  542

قسم -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش ابوتالت الرئيسى تقاطع ش السالم  21211227   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  25265امل محمد عبدالغفار طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  543

قسم -محل  -السيوف شماعه  -ش ارض صالح عيد  4الـتأشير:   ،    
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تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  52622عبدالجواد عبدالعزيز السيد النونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  544

قسم -محل  -ش جمال عبدالناصر  27وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  21211227وفي تاريخ  51725ابتسام ابراهيم شفيق محمود على الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  545

و  -عشرة االف جنيها الغير  11111و رأس ماله / -, وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / بيع مالبس حريمى 

المندره  -ابراج الشيراتون  - 2مول المنتزه  -( الدور االرضى 21و عنوانه / محل رقم) -/ كوين لتجارة المالبس  السمه التجاريه له

 بحرى قسم

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33651محمد مرسى سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  546

قسم -رمل ثان  -ابيس القرية الثانية فوق مطعم المدهش بجوار صالح الجزار الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /    

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  52652عبدالمجيد سمير عبدالمجيد الروينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  547

قسم -محل  -عزبه كازوليا  -وصف الـتأشير:   ، ش المالحه البرنس بجوار قسم المنتزه ثالث    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52642    هشام احمد خميس مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  548

قسم-محل-شارع جمال ثابت 15الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  21211227وفي تاريخ  51725ابتسام ابراهيم شفيق محمود على الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  549

قسم -المندره بحرى  -ابراج الشيراتون  - 2ول المنتزه م -( الدور االرضى 21, وصف الـتأشير:   ، محل رقم)  

تم تعديل العنوان  21211227وفي تاريخ  51725ابتسام ابراهيم شفيق محمود على الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  550

شاط موميه فى مجال ننشاطه/ توريدات ع -, وصف الـتأشير:   ، البيطاش ش المرور بجوار صيدلية اشرف شقه قسم الدخيله

عشرة االف جنيها الغير11111االدوات المنزليه واالجهزه الكهربائيه /ورأس ماله  

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  52621عبدالعزيز عادل عبدالعزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  551

قسم -ليوباترا ك -وصف الـتأشير:   ، ش مدحت سيف اليزل من ش بورسعيد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52656محمد يوسف حبشى دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  552

قسم -محل  -برج االقصى العصافره بحرى  416الـتأشير:   ، ش االطلس مع الحاره   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  52647    عبدالعال محمد احمد االعرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  553

قسم -محل  -فيكتوريا  -درباله  -ش الوسطانى  17الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  52654والء عبدالصبور السيد احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  554

قسم -محل  -عماره النجار  -الحضره الجديده  -حموديه وصف الـتأشير:   ، ش قنال الم  

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  42611بثينه حسن محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  555

قسم -محل  -الرمل ثان  -ابيس  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / خورشيد القبلية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  31211محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     منى محمد حسن -  556

قسم -الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ابراج السرايا امام مول جرين بالزا   

تعديل العنوان , وصف تم  21211231وفي تاريخ  52627رضا السيد ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  557

قسم-14الدور -السيوف-الفلكى 12الـتأشير:   ، شارع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52676مؤمن محمد على على حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  558

قسم -ش فاطمة اليوسف  16الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  31211رد ،  سبق قيده برقم    منى محمد حسن محمد عامر ، تاجر ف -  559

قسم -الـتأشير:   ، ابراج السرايا امام مول جرين بالزا   
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تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52674محسن احمد على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  560

قسم -محل  -الفخرانى السيوف بحرى  533ش  7 الـتأشير:   ، عقار رقم  

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52677حمدى عبدالمنعم ابراهيم دسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  561

قسم -محل  -ش سليمان عبدالحميد  16وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52671ه برقم    شاكر محمد رجب حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  562

قسم -محل  -سابقا  722تنظيم ش  -ميامى  -ش اسكندر ابراهيم  44الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52621سمير عبد الغنى موسى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  563

قسم-المندره قبلى-شارع ابو مجدى البقال من شارع مساكن الحرمين 6، الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52621بيتر سامى امين غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  564

قسم -المندره قبلى  31من ش  21ش  12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  12521اجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد بدوى عبد الخالق نوار ، ت -  565

كنج مريوط -الـتأشير:   ، موتل كنج مريوط شارع متفرع من شارع عمر المختار    

وصف  تم تعديل العنوان , 21211231وفي تاريخ  12521احمد بدوى عبد الخالق نوار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  566

وراس ماله -قسم الجمرك ونشاطه / مكتب خدمات بحرية -محل  -نصر الدين  51الـتأشير:   ، الرئيسى بالعنوان /  / (12111)  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52672ماجده محمد احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  567

قسم - 11محل رقم  -الدور االرضى  -سابقا ( بولكلى  36كامل رقم تنظيم )الـتأشير:   ، عماره )ب( ش مصطفى   

وفي  52623قاسم للمقاوالت العامه والتوريدات الحكوميه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -عمر محمود قاسم عبد النبى  -  568

-كوبرى الناموس-ابو رفعت من شارع مكهشارع فرن  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار رقم  21211231تاريخ 

قسم-محل  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52673عادل جمال حسين محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  569

قسم - 2محل رقم  -ش عبدالمطلب خلف محطه باكوس  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211231وفي تاريخ  242بق قيده برقم    هانى متولى احمد بدر ، تاجر فرد ،  س -  570

قسم -بولكلى  - 4ش د/ بورجى من ش وينجت محل رقم  4، تم تعديل العنوان الى /     

ان , تم تعديل العنو 21211231وفي تاريخ  52626محمد يحيى عبدالعزيز محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  571

قسم - 311وحده  -الثالث علوى  -ش المالزم بسيونى العصافره بحرى  25وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52625احمد متولى عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  572

قسم -محل  -سيدى بشر بحرى  -ش ملك حفنى  322الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52671هاله محمد فتحى حسن الجمال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  573

قسم - 1محل رقم  -طريق الجيش سبورتنج   72الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  31212112وفي تاريخ  52622ابراهيم محمد ابراهيم احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  574

قسم - 4محل رقم  -كليوباترا  -ش الدير  4وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  12521احمد بدوى عبد الخالق نوار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  575

 -م العامريةقس -متفرع من شارع عمر المختار كنج مريوط الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان / موتيل كنج مريوط شارع 

ركل نشاطه/ ادارة وتمليك وانشاء وايجار مراكز الغوص واالنشطة البحرية وااللعاب المائية واالكواسنتر والسفارى والسنو

   ورحالت
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تم تعديل  21211231وفي تاريخ  23311ابراهيم المحمدى عبدالقادر عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  576

قسم -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / عزبه الموظفين ش البنا بجوار فرن محمود   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52624قيده برقم    هشام يحى ابوورده عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق  -  577

قسم -شقه  -الدور الرابع -خلف مستشفى مبره العصافره  21الـتأشير:   ، ك   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52672انجى عالء على شعيب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  578

قسم -محل  -ش حافظ قبطان  74،   وصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52675صافيناز زكريا كامل محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  579

قسم - 13محل رقم  - 3وصف الـتأشير:   ، بشاير الخير    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  41511م    خالد السيد محمود على على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  580

قسم - 12الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى / عزبه نشأت خلف البنزينه امام كوافير نور للسيدات عقار رقم   

نوان , تم تعديل الع 21211231وفي تاريخ  52662ايمن ناصر خليفه خليفه عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  581

قسم -بشاير الخير القبارى - 22خلف رقم 7وصف الـتأشير:   ، محل رقم   

وفي تاريخ  52667هدى محمد راضى عبدالحافظ ) الهدى للتوريدات العموميه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  582

قسم -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابو يوسف بحرى الروضه الخضراء  21211231  

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52622احمد القبارى محمد احمد عويد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  583

قسم -محل  -القبارى  -ش االمير لؤلؤ و ناصيه الملك شاه  25وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  52661ده برقم    علياء على جمعه مصطفى ) العلياء ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبق قي -  584

قسم -محل  -ش محمد فؤاد كامب شيزار 5العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52665وليد محمد عبدالفتاح محمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  585

قسم -محل  -ى طلعت و ش راغب باشا ش عل 26تنظيم  42وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52622نهال محمد ابو الفتوح السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  586

قسم - 2ثانى محل رقم  -( شارع الشهر العقارى 2( برج الحريه عمارة رقم )2وصف الـتأشير:   ، ابراج اسكندريه )  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52624احمد عابدين فايد محمد غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  587

قسم -شقة  -الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب من الشرقاوى الحضرة الجديدة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231 وفي تاريخ 52662على محمد ادهم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  588

قسم - 1محل رقم  -الـتأشير:   ، ابراج ماتسوبيشى ش بطل السالم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52626على عبدالغفار على موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  589

قسم -شقه  -الـتأشير:   ، ش الفردوس من ش المواسير جانوتى   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52625محمد رمضان عبدالمنعم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  590

قسم - 1شقه رقم  -وصف الـتأشير:   ، ش الشهاوى ارض هدايا ابيس القريه الثانيه   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52662  محمود عطيه عبدالغنى الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  591

قسم -مكتب  -سيدى بشر قبلى  21ش  14وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  52664هدى سالم على عبدالله الجزار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  592

لبحريهوصف الـتأشير:   ، عزبه جون الصغرى امام الكليه ا  
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تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52666رمضان محمد سيف درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  593

قسم - 2محل رقم  -بشاير الخير القبارى  22الـتأشير:   ، خلف رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  57111مصطفى احمد محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  594

قسم - 11شقه  -سموحه  -تنظيم ش االميره امينه فاضل و حاليا ش الصفا  4الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  55254حسن جمعه حسن على منا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  595

قسم-( ش قهوه صبرى  2/ غرفه دور ارضى عقار رقم ) الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52627حنان مسعد محمد ادهم سلطان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  596

قسم -محل -الـتأشير:   ، ش مسجد السالم متفرع من ش عين شمس امام مخبز السوهاجيه البيطاش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  52663ف حسين احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شري -  597

قسم -محل  -ميزانين  -ش مصطفى كامل  211الـتأشير:   ،    

صف تم تعديل العنوان , و 21211231وفي تاريخ  57111محمد عبدالعليم سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  598

قسم -شقة  -الـتأشير:   ، ش عربى الخياط حجر النواتية البر القبلى    

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 21211214وفي تاريخ  52313محمد سعيد عبدالقادر حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

دويه ومكوناتها و ديل النشاط الى / بيع مستلزمات طبيه  وتصنيع مستلزمات طبيه نسيجيه غير معقمه  ) ماعدا االالتأشير:  تم تع

 مشتقاتها ( وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمه من الجهات المختصه

تعديل النشاط , وصف تم 21211214وفي تاريخ  13537اكرامى على ابو الفضل حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير:  اضافه نشاط / مكتب نقل عمال وموظفين داخل  جمهوريه مصر العربيه

ق قيده برقم  تعديل االسم التجارى الى / عبدالرحمن حماده محمد ابراهيم ابوجليل ) البان وجيالتى ابوجليل ( ، تاجر فرد ،  سب -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافة نشاط / تخمير وتصنيع منتجات البان21211215وفي تاريخ  54216   

وفي تاريخ  54216جليل ) ابوجليل لمنتجات االلبان ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالرحمن حماده محمد ابراهيم ابو -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافة نشاط / تخمير وتصنيع منتجات البان21211215  

اط , وصف تم تعديل النش21211215وفي تاريخ  2222اشرف سعد عبدالسالم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تحضير وبيع الماكوالت والمشروبات البارده والساخنه

تم تعديل النشاط , 21211215وفي تاريخ  37771عبد الصبور مسعد عبد الصبور محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / بقالة جافة

تم تعديل النشاط , وصف 21211215وفي تاريخ  41222حى منصور راغب العتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايهاب فت -  7

الالزمه التأشير:  تم اضافه نشاط / استغالل شواطئ ونوادى وكافيتريات وجراجات ومناقصات بعد الحصول على التراخيص  

تم تعديل النشاط , 21211215وفي تاريخ  51411،  سبق قيده برقم   محمد عبدالحميد صبرى عبدالحميد سليمان ، تاجر فرد  -  8

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تحضير وطهى وبيع ماكوالت ومطبخ
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  51411محمد عبدالحميد صبرى عبدالحميد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -صبرى للماكوالت  -  9

, وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تحضير وطهى وبيع ماكوالت ومطبختم تعديل النشاط 21211215  

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  51214محمود بشندى رضوان عارف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

الحلويات الجافهالتأشير:  تم تعديل النشاط الى / تصنيع وتجهيز وتغليف الحلويات والمخبوزات والمعجنات و  

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  53622محمد جابر جابر عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير:  تعديل النشاط الى/ بيع موبايالت

النشاط , وصف التأشير:   تم تعديل21211212وفي تاريخ  45122احمد شبل احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 اضافة النشاط / فحص واختبار ومعايره المعدات واالوناش والرفع والتحميل

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  47542رمضان ابوالحمد محمود ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بقاله عامه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  46662جدى مصطفى العطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمر م -  14

 التأشير:  تمت اضافه نشاط / مقاوالت عامه

وفي تاريخ  54247مصطفى حسين محمد حسين سعيد ) صيدلية د/ مصطفى حسين ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

شاط , وصف التأشير:  تم اضافه نشاط / توريد كمامات ومستحضرات طبيهتم تعديل الن21211212  

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  27317هيثم سمير محمد عبدالمجيد صقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير:  تعديل النشاط الى/بيع زيوت سيارات فى عبوات مغلقه

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  32662حمن دويدار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عادل عاصم عبد الر -  17

 التأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع بقاله جافه و مياه غازيه

نشاط , تم تعديل ال21211216وفي تاريخ  22422ابراهيم سليمان عبد السيد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

تم حذف نشاط / االستيراد و التصدير -وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار سيارات   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم 21211211وفي تاريخ  42665السيد احمد فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

طبقا للموافقه  ما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه وذلكتعديل النشاط الى/ بيع مستلزمات كمبيوتر )في

( 2121/ 2/ 22تحريرا فى  3725/ 3127االمنيه رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  11772محمد رضوان عبد الرازق طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

راد والتصدير فى مجال الشيش ومستلزماتهاالتأشير:  حذف نشاط/ االستي  

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  22144احمد عبدالمنصف محمد محمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الرئيسى الى / مقاوالت و تصدير و استثمار عقارى

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  11364جر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد شعبان عماره محمود ، تا -  22

 التأشير:  عدل الى / مستحضرات تجميل

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  11772محمد رضوان عبد الرازق طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

وبيع زيوت التأشير:  عدل الى/ اصالح اجزاء ميكانيكية  

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  12151محمد علي عبد الرحمن علي مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير:  تم اضافه نشاط / استصالح اراضى وتنميه زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  12573محمد محمود احمد احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط الى / تجارة منظفات ومنتجات ورقية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 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: 21211211وفي تاريخ  52517عصام على محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

تعديل النشاط الى / معجنات وحلويات   

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  3732ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   يونس حافظ يونس مصطف -  27

(16والمجموعه  2من المجموعه  32ليصبح النشاط/ عموم االستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره  -التأشير:  حذف نشاط المقاوالت  

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  52531جرجس كرم مرجان يعقوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير:  توضيح مسمى النشاط / مقاوالت و اساسات ميكانيكيه مع جهات ملزمه بالخصم و االضافه

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  32157محمد جمعه محمد جمعه احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

د والتصدير ) اط الى / اصالح وصيانة السفن وتوريد مايلزم فى مجال النشاط ومقاوالت عامة وعموم االستيراالتأشير:  تعديل النش

( 2من المجموعة  32والفقرة  16فيما عدا المجموعة   

وفي تاريخ  12241مؤسسه حراجى لتجميع النجف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -محمد على حراجى عمر  -  30

عديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / صنع وحدات االضاءه بجميع انواعهاتم ت21211211  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  55731هانى فوزى تادرس حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

النقلتم تعديل النشاط الى / تجارة و توزيع حديد التسليح و بيع االسمنت و   

وفي تاريخ  12172تعديل االسم التجارى الى / الطاهر للتوريدات العمومية والتركيبات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

ميع لوازم تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / توريدات عمومية وتركيبات للجهات الحكومية ج21211211

 - دهانات الوميتال وزجاج -نجاره  -سيراميك بالط ورخام  -محارة  -سباكة -كهرباء  -داده المعمار والتشطيبات والترميمات ح

ورقيات مكاتب مع الجهات الملزمة بالخصم والتحصيل من تحت حساب الضريبة -خطوط الحريق والصرف   

تم تعديل النشاط , وصف 12121121وفي تاريخ  12172الطاهر على محمد محمد ضيا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 -ميمات حداده التأشير:  تعديل النشاط الى / توريدات عمومية وتركيبات للجهات الحكومية جميع لوازم المعمار والتشطيبات والتر

ب ورقيات مكات -خطوط الحريق والصرف  -دهانات الوميتال وزجاج  -نجاره  -سيراميك بالط ورخام  -محارة  -سباكة -كهرباء 

لجهات الملزمة بالخصم والتحصيل من تحت حساب الضريبةمع ا  

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  52132محمد وليد احمد ابراهيم حنفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

لحصول على ) بعد اوصف التأشير:  تم اضافة نشاط / توكيل مالحى و تموين سفن و تموين سوالر و اشغال بحريه و تموين مياه 

 التراخيص الالزمه (

وفي تاريخ  55217تعديل االسم التجارى الى / مجده السيد مصباح السيد ) مصباح ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

صيانة تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / خدمات صناعية وتوريدات فى مجال النشاط واعمال21211212  

تم 21211212وفي تاريخ  55217مصباح لالدوات الصحية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -مجده السيد مصباح السيد  -  36

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / خدمات صناعية وتوريدات فى مجال النشاط واعمال صيانة

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  2223قيده برقم   رشاد جمعه عبدالقادر خميس ، تاجر فرد ،  سبق  -  37

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / نصف آلى مطور

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  262محمود فوزى ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

صناعى والسالمه المعدات الصناعيه والمهنيه ومستلزماتها وتوريد مستلزمات االمن التعديل النشاط الى/التوكيالت التجاريه وتوريد 

(16والمجموعه  2من المجموعه  32المهنيه وتوريدات فى مجال النشاط وعموم االستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقره   

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  55222   احمد محمد عبدالهادى زكى عبدالهادى مشالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  39

 النشاط , وصف التأشير:  تمت اضافه النشاط / عموم التصدير



 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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  14571عمرو محمد على بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

ع وتوريدات ويعدل النشاط الى/بي-ره وتصدير االقطاب الكرتونيه حذف نشاط/ االستيراد والتصدير للمعادن بكافه أنواعها وتجا

 وتجهيز واعداد الوجبات الغذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  52135محمد عبد الرازق محمد ياقوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع عصائر جمله

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  52172ه جمال موسى منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسام -  42

 التأشير:  اضافه نشاط/بيع جميع مستلزمات المقاهى

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  24724حسام ابو اليزيد فرغلى عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

التأشير:  تعدجيل النشاط الى/شحن وتفريغ وتوريدات فى مجال النشاطوصف   

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  45262جوزيف نبيل رزق عوض يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير:  تمت اضافه النشاط / تصدير مالبس )ما عدا المالبس العسكريه(  و مفروشات

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  4234تعديل االسم التجارى الى / كشك للبويات والحدايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   تم  -  45

 النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / معرض موبيليات

تم تعديل النشاط , 12112122وفي تاريخ  4234عبد الرزاق محمد عبد الرزاق محمد كشك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / معرض موبيليات

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  21642احمد عادل احمد على عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير:  تعديل النشاط الى / نقل وتوريدات معمارية واسمنت ومحاجر

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  4124الء الدين عزت احمد محمد عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ع -  48

 التأشير:  تم حذف نشاط / التسويق العقارى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211213وفي تاريخ  17212رجب محمد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

اضافه نشاط/بيع اجهزه كمبيوتر ومحمول بالعموله   

تم تعديل النشاط , 21211213وفي تاريخ  24321خالد عبدالناصر محمد ابراهيم نايل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

( و التجارة  2جموعه من الم 32و الفقره  16وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / عموم االستيراد و التصدير ) ماعدا المجموعه 

 و التوكيالت التجارية

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  17263احمد السيد محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / دهان سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  37214مصطفى عبدالمنعم عثمان حفنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / مقاوالت عموميه و توريدات فى مجال النشاط

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  2521حبشى على احمد المغربى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

نط حريمىتعديل النشاط الى / تجارة ش   

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  52422محسن فتحى عبدالدايم كريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير:  تم تضافة نشاط مقاوالت عموميه

التأشير:  تم تعديل النشاط , وصف21211212وفي تاريخ  54262مروه عبدربه على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

تم اضافه نشاط / عموم تجاره وتوزيع مواد غذائيه   

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  55453هانى عثمان على محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير:  اضافة نشاط / تجارة وبيع االحذية جملة وقطاعى



 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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  34523،  سبق قيده برقم   محمد جابر امين محمد ، تاجر فرد  -  57

 اضافة نشاط / طهى وتجهيز وبيع الماكوالت وشوى الدواجن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  1222السيد حسان السيد حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

نتجات البانعدل الى/ تصنيع م  

، تاجر  عمرو سعد مهدى سعد الهالوى -تم تعديل االسم التجارى الى / الهالوى لبيع االجهزة الكهربائية و االدوات المنزلية  -  59

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع اجهزة21211212وفي تاريخ  55522فرد ،  سبق قيده برقم   

دوات منزليةكهربائية و ا  

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  55522عمرو سعد مهدى سعد الهالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع اجهزة كهربائية و ادوات منزلية

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  2122منصور حمدي عبد الله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 التأشير:  بيع مستلزمات اطفال

 41625اشرف مصطفى جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -مصطفى جمعه -تم تعديل االسم التجارى الى / صيدلية د -  62

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / صيدلية21121221وفي تاريخ   

وفي تاريخ  41625مصطفى اشرف مصطفى جمعه )جمعه للمستلزمات الطبيه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / صيدلية21211212  

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  31224ر عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مجدى رومانى شاك -  64

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تجاره ادوات كهربائيه

تم تعديل النشاط , 21211217وفي تاريخ  55233هند عبدالفتاح نصر حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

توريدات فى ير:  تم تعديل النشاط الى / تركيب للجهات الحكوميه جميع لوازم المعمار والتشطيبات والترميمات والوصف التأش

 مجال النشاط

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  24452رضا محمد ابوالمعاطى رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

ش سيارات و و رشة نجارةالتأشير:  تم حذف نشاط / تصنيع فر  

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  15141وليد مصطفى كمال صابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

 التأشير:  تم اضافة نشاط / خدمات ليموزين ) ماعدا محافظتى شمال و جنوب سيناء (

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  15421م   عادل معزوز توفيق واصف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  68

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى بقاله عامه ومياه غازيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211217وفي تاريخ  27127امل بدرى الضابط بدرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  69

تعديل النشاط الى / خلط وتعبئة منظفات   

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  31642سنيوره شهدى عبدالغنى دعبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

دات فى مجال التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تركيب للجهات الحكوميه جميع لوازم المعمار و التشطيبات و الترميمات و التوري

 النشاط

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  4173، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف نصرى حنا تاوضروس -  71

 التأشير:  تم حذف نشاط االستثمار العقارى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  27621السيد حسن السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 تم حذف نشاط البوفيه



 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 21211212وفي تاريخ  23126مح ابراهيم مصطفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سا -  73

 التأشير:  اضافه نشاط/مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  34712السيد ابو زيد حسن ابو عطا الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

ر:  تم تعديل النشاط الى / كافيترياالتأشي  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  44474احمد حسن صابر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  75

 تعديل النشاط الى / تصنيع وتجارة باب وشباك

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  42371محمد فوزى محمد هارون ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

عد الحصول على اعمال تشطيبات وديكور فيما عدا خدمات االنترنت ب-التأشير:  تم اضافه تنميه مهارات بشريه الى النشاط االصلى 

2121/1/26بتاريخ  322/221التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقم   

وفي تاريخ  12522حمزة للتجارة والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   تعديل االسم التجارى الى / يحيى  -  77

واالضافة تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / توريدات ادوات مكتبية للجهات الملزمة بالخصم21211212  

تم تعديل النشاط , وصف 21211212يخ وفي تار 12522يحيى عباس حمزه عباس رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 التأشير:  تعديل النشاط الى / توريدات ادوات مكتبية للجهات الملزمة بالخصم واالضافة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211216وفي تاريخ  51215حنا مرزوق صادق سناده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

شابتم تغير النشاط الى / تشغيل اخ   

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  51215عدل الى/حنا مرزق صادق سناده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 التأشير:  تم تغير النشاط الى / تشغيل اخشاب

, وصف  تم تعديل النشاط21211216وفي تاريخ  32327محمد حسونه حسين ابوريده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 التأشير:  تعديل النشاط الى / تخليص جمركى

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  17253مصطفى السيد ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

الزمه وبعد يص الالتأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع و تداول البرمجيات على اجهزة الحاسب االلى بعد الحصول على التراخ

2121/ 5/ 14تحريرا فى  3557/2626الحصول على الموافقه االمنيه رقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211216وفي تاريخ  16114نور فخرى فهمى حنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 تم تعديل النشاط الى / بقاله جافه وتسالى

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  27152يد الزغبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   زياد انور السيد الس -  84

 التأشير:  اضافه نشاط/تلميع وتنظيف سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  55172محمد عبدالكريم محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

( 2من المجموعه  32والفقره  16ط  / استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه التأشير:  تم اضافه نشا  

تم تعديل النشاط , 21211223وفي تاريخ  42413ابراهيم عبد الحميد عبد الرحمن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / مقاوالت عمومية وتوريد مواد بناء

تم تعديل 21211223وفي تاريخ  42413اضافة االسم التجارى / مؤسسة ابراهيم للمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / مقاوالت عمومية وتوريد مواد بناء

تم تعديل النشاط , وصف 21211223يخ وفي تار 52122محمود مصطفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

 التأشير:  تعديل النشاط الى/بيع مستلزمات طبيه ) ما عدا االدويه ومكوناتها( ومستحضرات تجميل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ق قيده برقم تم تعديل االسم التجارى الى / مكتب محمد محمود رمضان للتخليص الجمركى وعموم التصدير ، تاجر فرد ،  سب -  89

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم حذف نشاط االستيراد12112232وفي تاريخ  22113    

وفي تاريخ  22113مكتب محمد رمضان للتخليص الجمركى وعموم االستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  90

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم حذف نشاط االستيراد21211223  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211223وفي تاريخ  55253اسامه فتحى احمد بسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

لالزمه وذلك طبقا تم تعديل النشاط الى / تقديم مشروبات و بالى استيشن فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص ا 

2121/ 7/ 22تحريررا فى  4321/4273للموافقه االمنيه  رقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211223وفي تاريخ  55253اسامه فتحى احمد بسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

طبقا لالزمه وذلك تم تعديل النشاط الى / تقديم مشروبات و بالى استيشن فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص ا 

2121/ 7/ 22تحريررا فى  3214/4273للموافقه االمنيه  رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  12323محمد لطفى كامل محمد راغب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  93

 التأشير:  تعديل النشاط الى / جاليرى

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  13276برقم    محمد عبد البصير محمد عزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  94

 التأشير:  تعديل النشاط الى / ورشة مالبس

تم تعديل النشاط , 21211223وفي تاريخ  21252سيف الدين محمد اشرف عز الدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

تصميموصف التأشير:  تعديل النشاط الى / اعمال التشطيب وال  

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  15411ايهاب احمد زكريا احمد خميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع اكسسوار محمول

النشاط , وصف التأشير: تم تعديل 21211224وفي تاريخ  55211ابراهيم عادل موسى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  97

تم تعديل النشاط الى / مقاوالت عموميه و تأجير معدات لحساب الغير و توريدات فى مجال النشاط   

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  11614وفاء محمد عبد الحميد الغراب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

وشات و اجهزة كهربائيه و سلع معمرةالتأشير:  تم اضافة نشاط / بيع المفر  

تم تعديل النشاط , 21211224وفي تاريخ  44211ماجد محمد السيد بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -كافيتريا بيومى  -  99

 وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / تحضير وبيع المشروبات الساخنة والباردة والجاتوهات

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  55563احمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد ابراهيم محمد -  100

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / قطع غيار سيارات و كاوتش و بطاريات و توريد و تركيب و اصالح سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21211224يخ وفي تار 22137مصطفى محمد محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

 التأشير:  تم اضافه نشاط عموم التصدير

تم تعديل النشاط , وصف 21211225وفي تاريخ  42777احمد صبحى عبدالمنعم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

 التأشير:  تعديل النشاط الى / مصنع حلوانى

تم تعديل النشاط , وصف 21211225وفي تاريخ  42537جر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد عبد الحميد محمد ، تا -  103

 التأشير:  حذف نشاط / االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211222وفي تاريخ  36121اشرف فتحى زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  104

ح كاوتشتم تعديل النشاط الى / بيع واصال   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  26117تم تعديل االسم التجارى الى / يسرى عبدالفتاح عبده ابو عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع تسالى21211222  

تم 21211222وفي تاريخ  26117د ،  سبق قيده برقم   ابو عيسى للرحالت ، تاجر فر -يسرى عبد الفتاح عبده ابو عيسى  -  106

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع تسالى

تم تعديل النشاط , وصف 21211222وفي تاريخ  52477يوسف ابراهيم رضوان السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

امه وخضروات مجمده ولحومالتأشير:  تم تعديل النشاط الى / بقاله ع  

رد ،  سبق عماد سمير كامل عبدالسيد شحاته ، تاجر ف -تعديل االسم التجارى الى / عماد لبيع قطع غيار االجهزة المنزلية  -  108

زليةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار اجهزة من21211222وفي تاريخ  23145قيده برقم     

وفي تاريخ  23145عماد سمير كامل عبد السيد شحاته ) عماد للبويات والحدايد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار اجهزة منزلية21211222  

تم تعديل 21211222وفي تاريخ  22122،  سبق قيده برقم   محمد احمد فؤاد محمد السيد قنديل ) الفؤاد ( ، تاجر فرد  -  110

 النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / صيانه وتوريد وتركيب المصاعد

قيده برقم   تم تعديل االسم التجارى الى / محمد احمد فؤاد محمد السيد قنديل ) مؤسسه الفؤاد للمصاعد ( ، تاجر فرد ،  سبق -  111

مصاعدتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / صيانه وتوريد وتركيب ال21211222ي تاريخ وف 22122   

تم تعديل النشاط , وصف 21211227وفي تاريخ  42646ايمان امام على امام مخلوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  112

 التأشير:  اضافة نشاط / تصدير

تم تعديل النشاط , وصف 21211227وفي تاريخ  51722الحليم عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعيد محمد عبد -  113

 التأشير:  ام اضافة نشاط / الغطس ) بعد الحصول على التراخيص الالزمه من الجهات المعنيه (

تم تعديل النشاط , وصف 21211227وفي تاريخ  31122محمد صبحى امين حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / توريدات غذائية حكومية

تم تعديل النشاط , وصف 21211231وفي تاريخ  36266احمد محمد سيداحمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

والكهرباء وااللوميتال التأشير:  تم تعديل النشاط الى / توريدات فى مجال الحداده والدهانات والسباكه  

وفي  55212رضا على حسن حسن الصبروت )الصبروت لتجاره البطاريات و المعادن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  116

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافة نشاط / تجهيز وتجميع وتقفيل البطاريات21211231تاريخ   

تم تعديل النشاط , وصف 21211231وفي تاريخ  51523فرد ،  سبق قيده برقم    خيري داود سليمان محفوظ ، تاجر -  117

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده وبيع الجاتوهات

ط , وصف تم تعديل النشا21211231وفي تاريخ  12521احمد بدوى عبد الخالق نوار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  118

 التأشير:  تعديل النشاط الى / مكتب خدمات بحرية

تم 21211231وفي تاريخ  54221على محمد يسرى الدين عبدالحليم محمد قطب حتاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  119

عبوات مغلقه تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط الى / بيع مأكوالت و معجنات سابقه التجهيز و بيع عصائر فى  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211231وفي تاريخ  14651،  سبق قيده برقم    كرم ذكى حنا يوسف ، تاجر فرد -  120

 اضافة نشاط / ضم محاصيل زراعية

تم تعديل النشاط , 21211231وفي تاريخ  1573عالء الدين على احمد محمد سيد االهل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  121

ت كهربائية وبويات وحدايدوصف التأشير:  تعديل النشاط الى / ادوا  
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تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  51322محمد جميل عبدالله فقيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

بعد  تم تعديل النشاط الى / برمجه كمبيوتر و حاسب الى فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينيه و المصاحف 

(2121/17/15بتاريخ  4117/3447على التراخيص الالزمه )موافقه امنيه رقم الحصول   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  52266حسن سعيد حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

تم اضافة نشاط / بيع قطع غيار سيارات دينامو و مارش   

تم تعديل النشاط , وصف 21211231وفي تاريخ  2162وض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عماد فتحى اندراوس ع -  124

 التأشير:  تم تعديل النشاط الى / تخليص جمركى

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  52553ده برقم   احمد محمد السيد عبدالونيس محمود الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قي -  1

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52555اسالم موسى عبدالله العتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52522  حلمى سعد عبدالمالك السجينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52213احمد عماد السعيد محمد الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  42522هند ابراهيم احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52251زينب السيد مبروك السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 12112121وفي تاريخ  52223مارينا عوض عيسى عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52221محمد سليمان بيومى الشامى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص

ع الشركة , وصف تم تعديل نو21211212وفي تاريخ  52262جميل شمروخ فرج بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52711فراج عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

ديل نوع الشركة تم تع21211212وفي تاريخ  52736عمرو على محمد سعيد رجب حسونه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52743احمد محمد سعد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

ركة , تم تعديل نوع الش21211217وفي تاريخ  42677احمد عصام عثمان عبدالله عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52773عماد الدين عبدالله عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 وصف التأشير: خاص

ف تم تعديل نوع الشركة , وص21211212وفي تاريخ  52722عاطف محمد محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  52726، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ( GHazaly Store غزالى ستور ) ابتسام محمد غزالى على -  16

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  

ل نوع الشركة , وصف تم تعدي21211212وفي تاريخ  52211عبدالفتاح محمد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52232نهله عباس احمد محمد بركات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 وصف التأشير: خاص

ركة , وصف تم تعديل نوع الش21211223وفي تاريخ  52233محمد سيف النصرعلى فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  32215سعد محمد نور الدين سعد المنياوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52227خالد احمد محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52276احمد غريب سالمه غريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52221مود عبدالرحيم سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سميره مح -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52266احمد حسن عبدالمنعم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52622عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن ابراهيم -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52627محمود محمد محمد محمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52656دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد يوسف حبشى  -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  31211منى محمد حسن محمد عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52674فرد ،  سبق قيده برقم   محسن احمد على عبدالنبى ، تاجر  -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52552زينب محمود سيف منصور حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52214برقم    على مبارك على عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52212فاطمه محمد مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم 21211211وفي تاريخ  52247سبق قيده برقم    صالون احمد عزاز ، تاجر فرد ،  -احمد عاطف عبدالخالق عزاز  -  33

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  52222محمود عبدالمحسن حسن الكومى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  34231سبق قيده برقم   احمد محمد محمود عبد الاله ، تاجر فرد ،   -  35

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  52265ايمن ابراهيم محمد يعقوب الهمشرى ) الهمشرى للمواد الغذائية ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52711مود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو دياب مح -  37

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52724عبدالرحمن احمد حسين عطاالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52741اجر فرد ،  سبق قيده برقم   حامد رفعت حامد حسن ، ت -  39

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  52754محمد عبدالرحيم محمد عبدالمجيد ) عبدالرحيم للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211217  

تم تعديل نوع 21211217وفي تاريخ  52771صيدلية نغم القصبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -السيد القصبى  نغم فرج -  41

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52722امنية لطفى على محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52213سليمان محمد حافظ حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  47126عمرو محمد حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52234عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رزق جابر مبروك  -  45

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52247عماد احمد عبدالعليم محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52251د حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سراج عبدالرحيم محم -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52225احمد ابوشبانه ابراهيم على حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52262سامح سالمه وسيلى مسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  52611رضوى يوسف ابراهيم يوسف )صيدليه د/ رضوى يوسف( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

شير: خاصتم تعديل نوع الشركة , وصف التأ21211225  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52626طارق شحاته محمد شميس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  52652عبدالمجيد سمير عبدالمجيد الروينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

خاص وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52671شاكر محمد رجب حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52626على عبدالغفار على موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم 21211214وفي تاريخ  52551ارق جمعه فؤاد ابراهيم المصرى ) المصرى للنقل ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ط -  55

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52572معتز اشرف محمد عبدالفتاح بدار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

لتأشير: خاصوصف ا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52524سوها محمد عباس محمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52212محمد احمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

اصالتأشير: خ  

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52212عصام محمد السيد عبد الله محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52215ايهاب محمد شوقى جالى سيف الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52241محمد عبدالعظيم محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  52243محمد محمد شوقى محمود على شقرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

ر: خاصالشركة , وصف التأشي  
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52222محمد صالح فهمى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52274حازم محمد حسن سعيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52266مؤمن طه ابراهيم خليل المصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52712احمد اسماعيل محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52731يا فؤاد مصطفى على عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   دال -  67

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52737احمد محمود كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  45121يد محمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن محمد الس -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52722عمرو رضا ابراهيم الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52762التوفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -فيق محمد احمد توفيق احمد تو -  71

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52762حامد محمد محمود ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52222د محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسام الدين عي -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211216وفي تاريخ  52222احمد محمد عبدالعزيز محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52231على خطاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايه احمد  -  75

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52254منى بدر موسى ابراهيم رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52221عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد مصطفى جابر حسنين  -  77

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52222رجب ربيع حسين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52262اسماعيل على حسن على منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52615محمد محمد عبداللطيف على محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52624اسراء اسماعيل على محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52642هشام احمد خميس مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211227وفي تاريخ  51725م ابراهيم شفيق محمود على الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابتسا -  83

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52677حمدى عبدالمنعم ابراهيم دسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52625محمد رمضان عبدالمنعم سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52524كيرلس لطيف تاوضروس مالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52564رخاء كامل رزق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محب  -  87

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52212عبير عادل عبدالمعطى احمد خليل الدخس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52211ان المصرى عبدالله عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رمض -  89

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52223محمد ربيع كمال على ابوغزاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  90

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52254مد محمد عبدالعال محمد بحبح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اح -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52252مصطفى مهدى السيد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52271لرحمن السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   تامر عبدا -  93

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52271وليد عادل جابر مصطفى العواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52222محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسماعيل صبحى  -  95

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52733جورج كرم زغلول زكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 وصف التأشير: خاص
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وفي تاريخ  52265وب الهمشرى ) الهمشرى للتبريد والتجميد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن ابراهيم محمد يعق -  97

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52776امير شنوده اسعد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52765، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ( M.A ) محمود محمد احمد خلف -  99

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52762عصمت انور سعيد النجار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  100

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52242على مبارك عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد -  101

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  52255مصطفى محروس رمضان يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

 الشركة , وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52252رى عثمان محمد قاسم ) هشام عبدالبارى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هشام عبدالبا -  103

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211224  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52272السيد فؤاد محمد احمد البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  104

شير: خاصالتأ  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52612عادل ابراهيم السيد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211222وفي تاريخ  52616ابراهيم رزق محمد البربرى ) البربرى للتعبئه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  106

ة , وصف التأشير: خاصنوع الشرك  

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52621محمد عبدالعزيز محمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  46121محمد عبد السالم مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  108

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52621سمير عبد الغنى موسى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52621بيتر سامى امين غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  110

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52662على محمد ادهم حسين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52571احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد طارق -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211215وفي تاريخ  52526ناصر فون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -ناصر محمد جابر محمد اسماعيل  -  113

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  52561اسراء عصام سيد عبدالعزيز المسيرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52562احمد ادم على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52221رمضان حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    داليا -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52226فاطمه احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52231محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عبداللطيف امين  -  118

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52221احمد محمد كمال الدين فتحى حجازى ) حجازى فروت( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  119

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211211  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52223خالد وجدى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  120

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52227عبدالجابر عبدالاله عبدالمنطلب محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  121

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52712عبدالعال راضى السيد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52721فاطمه حنفى محمود احمد زيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52722رمضان جمعه احمد القلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  124

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  52752صالح على صالح السقيلى )الصالح لتوزيع وبيع المنظفات والورقيات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  125

شركة , وصف التأشير: خاصتم تعديل نوع ال21211212  

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52771وليد كمال عطيه سيد احمد داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  126

 وصف التأشير: خاص

الشركة ,  تم تعديل نوع21211212وفي تاريخ  52721محمد ابراهيم عبدالحميد اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  127

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52214ايناس على رمضان حسن طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  128

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة , وصف21211212وفي تاريخ  34125رامز سامى ثابت عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  129

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52211نوره سعد بسيونى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  130

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52213شحاته عيد السيد اسماعيل دويدار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  131

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52242حسين فريد موسى حنوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  132

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52222احمد هاشم فهمى هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52611ايمن محمود عبدالرحمن فواز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  134

 وصف التأشير: خاص

تم 21211225وفي تاريخ  52614محمد عبدالواحد محمد شريف نور ) شريف للتجاره ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  135

أشير: خاصتعديل نوع الشركة , وصف الت  

تم تعديل نوع الشركة 21211225وفي تاريخ  52617محمد اسماعيل عطيه مصطفى سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  136

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52612حسام عبدالاله عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  137

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52636طاهر فرغل شحاته توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  138

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  52621عبدالعزيز عادل عبدالعزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  139

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52662محمود عطيه عبدالغنى الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  140

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52664هدى سالم على عبدالله الجزار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52666رمضان محمد سيف درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  142

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  57111فى احمد محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصط -  143

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52554سعده عبدالمولى عبدربه السباعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  144

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52526فتحى شحاته محمد طبنجات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمن -  145

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52522اشرف محمد يونس بسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  146

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52211ابوالحمد حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمود -  147

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  52212امانى محمد نجيب مصطفى طلب موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  148

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52234ادل السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد ع -  149

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  52246ابراهيم محمود ابراهيم البدوى )البدوى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  150

 الشركة , وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52224اللطيف جابر عبداللطيف عبادى ) العبادى للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبد -  151

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211211  

تم 21211212وفي تاريخ  52221هانى محمد عبدالمجيد محمود ) مشويات عبدالمجيد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  152

ديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاصتع  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52267عواطف حسين محمد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  153

 وصف التأشير: خاص

تم 21211213يخ وفي تار 52713محمد محمود لتجارة الغالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -محمد محمود طه محفوظ  -  154

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52722على حلمى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  155

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة ,  تم21211212وفي تاريخ  52422محسن فتحى عبدالدايم كريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  156

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52742محمد مجدى فرحات جنيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  157

 وصف التأشير: خاص

نوع الشركة , تم تعديل 21211212وفي تاريخ  52753نهى عادل على محمد ابو عجلة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  158

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52722اشرف محمد حسين عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  159

 وصف التأشير: خاص

لشركة , تم تعديل نوع ا21211212وفي تاريخ  52725كريم احمد لبيب مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  160

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52211شريف محمد شحاته محمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  161

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع21211216وفي تاريخ  52212عبدالرحمن يسرى محمد محمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  162

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52231د / اسالم عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  163

 التأشير: خاص

, تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  52242ايمان على السيد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  164

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52616رامى عصام عبدالمنعم غنيم سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52221احمد سعيد عبدالحليم محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  166

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52616تامر فتحى حلمى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  167

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52644سهير السيد محمود حمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  168

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52652بخيت رزق بخيت شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  169

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211227وفي تاريخ  52621حمد فايز محمد احمد الظايط )الظايط( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو م -  170

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52621خردوات الظايط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -عمرو محمد فايز محمد احمد الظايط   -  171

ة , وصف التأشير: خاصتم تعديل نوع الشرك21211227  

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52673عادل جمال حسين محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  172

 وصف التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك21211231وفي تاريخ  52622نهال محمد ابو الفتوح السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  173

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52546زكريا فوزى زكريا محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  174

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52522احمد جمال عبدالحكيم عبدالخالق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  175

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52556احمد مصطفى عثمان على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  176

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52565منصور على ابوزينه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  177

خاصالتأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52216ابراهيم احمد حامد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  178

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52211كريم محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  179

أشير: خاصالشركة , وصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52244سعدالدين السيد سعد البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  180

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52255احمد عزالدين عباس حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  181

صالتأشير: خا  
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52252عبدالمنعم سميح محمد ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  182

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  52261محمد احمد اسماعيل على عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  183

ر: خاص, وصف التأشي  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52712محمد يسين احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  184

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52713ابراهيم محمود سعد ضبش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  185

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52734هبه محمد احمد محمد  على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  186

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52742حسن محمد على محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  187

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52772رحيم احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن عبدال -  188

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52763سيف الدين محمد محمد احمد نحله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  189

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52727دالقادر محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مروان عب -  190

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52225عصام محمد مبروك محمد مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52236ن يوسف صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   يوسف سليما -  192

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52241طيبه المرشدى للتوكيالت التجاريه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -اسامه على محمد مرشدى بردان  -  193

أشير: خاصتم تعديل نوع الشركة , وصف الت21211223  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52273ابراهيم سمير ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  194

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52274احمد رجب عبدالله الطواب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  195

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211225وفي تاريخ  52227عبدالرحمن عبداللطيف ابراهيم علوانى حرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  196

ر: خاصنوع الشركة , وصف التأشي  

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52222احمد عبدالرحمن السيد القاضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  197

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52621محمد عبدالعزيز محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  198

خاص وصف التأشير:  
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تم تعديل نوع 21211222وفي تاريخ  52622مصطفى صبحى ابواليزيد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  199

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  34276احمد محمد مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  200

صالتأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52634فاطمه حسن على المعالوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  201

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52627رضا السيد ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  202

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52676مؤمن محمد على على حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  203

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  36172وفاء زخارى توفيق شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  204

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  52573محمود ابراهيم محمد مختار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالرحمن -  205

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211215وفي تاريخ  52521افتوح عبدالعال محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  206

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52217على عبدالحميد على يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد  -  207

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52214شعبان محمد شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  208

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52237ى امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مها على مرس -  209

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52225صبحى زغلول  زكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  210

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52222ل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   زكريه شافع سعيد عبدالعا -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52272محمود السيد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  212

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52711د ،  سبق قيده برقم   مصطفى عادل احمد عثمان ، تاجر فر -  213

 التأشير: خاص

تم 21211213وفي تاريخ  52716محمد مصطفى عبدالعظيم بدوى ) البدوى للمقاوالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  214

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52731الوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ناهد محمد محمد عبد -  215

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52735هبه محمد مرغنى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211217وفي تاريخ  52755ى مسطور ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   على مسطور عبيد محمد ) بقاله عل -  217

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211217وفي تاريخ  52724احمد قاسم عبدالعزيز قاسم )قاسم ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  218

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52767ريس لبيب جيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سامح مو -  219

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52216محمد سعد بسطويسى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  220

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52222احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    امانى عبدالله صالح -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52252مجدى مصطفى فتح سالمه عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  222

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52224محمد محمود محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  223

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52265يوسف عبدالظاهر محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  224

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52617عبدالستار حامد المرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد -  225

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52622بالل حسين سليم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  226

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  52646ة عارف )عائشة محمد احمد محمد عارف( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صيدلية د/ عائش -  227

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211227  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52652امل محمد عبدالغفار طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  228

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52672ماجده محمد احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  229

 التأشير: خاص

وفي  52623قاسم للمقاوالت العامه والتوريدات الحكوميه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -عمر محمود قاسم عبد النبى  -  230

وع الشركة , وصف التأشير: خاصتم تعديل ن21211231تاريخ   

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52572حسام عبدالحميد عبدالرازق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة  تم21211215وفي تاريخ  52527احمد انور عبدالونيس عبدالزين قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  232

 , وصف التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52211احمد نورالدين ابو المجد احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  233

 الشركة , وصف التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , ت21211216وفي تاريخ  52217هدى صبرى السيد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  234

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52232شنوده اسكندر شنوده جوهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  235

 وصف التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  52233حمدى عادل حمدى قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  236

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52225محمد عبدالله محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  237

 التأشير: خاص

ع تم تعديل نو21211212وفي تاريخ  52264شريف عبدالناصر عرفه محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  238

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52712غاده عبدالفتاح جابر نور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  239

 التأشير: خاص

شركة , تم تعديل نوع ال21211213وفي تاريخ  52725سعاد حمدى محمد ابراهيم كريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  240

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52722الجمل للتوريد والتوزيع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -محمد الدكتور عبدالنبى محمد الجمل  -  241

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  

تم تعديل نوع الشركة , 21211217تاريخ وفي  52752هيثم محمد الشحات عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  242

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52726كيرلس رضا كامل ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  243

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212 وفي تاريخ 52724محمود احمد محمد محمد برغوت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  244

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52212خلف احمد محمود طه على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  245

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52215احمد ثابت ابراهيم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  246

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52217احمد محمد السيد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  247

 وصف التأشير: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعدي21211224وفي تاريخ  52224عائشه محمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  248

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52263جمعه جرنه حسين حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  249

 التأشير: خاص
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, تم تعديل نوع الشركة 21211225وفي تاريخ  52222محمد صبحى الحسين خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  250

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52613سعيد سعد خلف الله عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52611منصور محمد منصور ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  252

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211227وفي تاريخ  52643احمد محمد فكرى عبدالفضيل السيد عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  253

خاص الشركة , وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211227وفي تاريخ  52657بيتر فايز وليم سام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  254

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52622احمد القبارى محمد احمد عويد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  255

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211231وفي تاريخ  52661علياء على جمعه مصطفى ) العلياء ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  256

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52557نجيب نعيم نظمى رزق الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  257

اصالتأشير: خ  

وفي تاريخ  52574مصطفى محمد جادالله منصور ) مصطفى للتعبئة والتغليف ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  258

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211215  

وفي تاريخ  52522قم   ابوالنجاه لالستيراد و التصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -ابراهيم محمد على عبدالحميد ابوالنجاه  -  259

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211215  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52567عالء على عبدالرحمن احمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  260

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  22215جميل محمد ابراهيم عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  261

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52232حنان على ابراهيم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  262

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  24155طارق عبده رزق احمد شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  263

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52262رضا زكى اثناسيوس فانوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  264

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213يخ وفي تار 17212رجب محمد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  265

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  52712عمرو رمضان عبدالمنعم ابراهيم العدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  266

 الشركة , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52716محمد عبدالرحيم فرغلى حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  267

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211213وفي تاريخ  52723عمادالدين عبدالعال سليمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  268

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52745   اشرف ابراهيم ابوزيد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  269

 وصف التأشير: خاص

تم 21211217وفي تاريخ  52757محمد فوزى عبدالجواد حسن عمر ) مكتبه فوزى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  270

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  52727ق قيده برقم   حنفى محمود محمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سب -  271

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52721زينب عمادالدين سليم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  272

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52212قيده برقم    محمد السيد عطيه محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق -  273

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52221فؤاد حلمى بشره مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  274

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  52227يده برقم   عمرو عبدالعال عبدالصالحين حسانين ، تاجر فرد ،  سبق ق -  275

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  52245محمود حسن محمود السيد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  276

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52271ه برقم   سامح صبحى عبدالحكيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  277

 وصف التأشير: خاص

وفي  52225ايمن العربى محمود محمد عبدالله )العربى لتعبئة و توزيع المواد الغذائية( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  278

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211225تاريخ   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52267اهر جاد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد م -  279

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52612سميه جمال احمد امبابى حسان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  280

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52633كريمه كامل قطب الصياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  281

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211227وفي تاريخ  52645احمد صبحى محمود حسن حسن عسل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  282

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211227وفي تاريخ  52655الضحى صالح الدين محمد السكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  283

 , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52626محمد يحيى عبدالعزيز محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  284

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52521حسن احمد انور مرايف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  285

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52572رشا فرج عبدالفضيل عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  286

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  52576لحميد احمد سعد ابراهيم المحروق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدا -  287

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم 21211212وفي تاريخ  52563محمد رشاد عبدالخالق سيد احمد البركاوى )البركاوى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  288

وصف التأشير: خاصتعديل نوع الشركة ,   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52224يوسف فرج عوض حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  289

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  52241محمد اسماعيل محمد اسماعيل الصيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  290

تأشير: خاصالشركة , وصف ال  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52242محروس لمعى جبره مالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  291

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52257سعيد رمضان على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  292

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  52226خليل للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -احمد محمد خليل النور البدرى  -  293

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52714محمد فايز عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  294

التأشير: خاص وصف  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52715شيماء عبده حسين سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  295

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  52746خالد عمر الفاروق عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  296

التأشير: خاص, وصف   

يده برقم   العادلى لعموم التصدير والتوكيالت التجارية ، تاجر فرد ،  سبق ق -جيهان عصام مصطفى مصطفى العادلى  -  297

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211217وفي تاريخ  52756  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217تاريخ وفي  52721كيرلس شفيق جيد سالمة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  298

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52722شريف محمد محمد على منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  299

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 12112172وفي تاريخ  52777اميرة ضياءالدين على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  300

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52224مها السيد محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  301

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 12112162وفي تاريخ  52221اسامه احمد عبدالباقى سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  302

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52241طاهر شكرى عبده عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  303

 التأشير: خاص

ديل نوع الشركة , وصف تم تع21211225وفي تاريخ  52226ايناس سمير حكيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  304

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  52264بخيته محمد عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  305

 التأشير: خاص

الشركة , تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  42537احمد محمد عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  306

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52635عمرو السعيد عبده قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  307

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211227وفي تاريخ  52642زياد صالح الدين محمد محمد السكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  308

لشركة , وصف التأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52653احمد محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  309

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52625احمد متولى عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  310

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52665وليد محمد عبدالفتاح محمد مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  52761محمد صالح عبدالسالم اسماعيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  312

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52527عمر طه طه متولى فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  313

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52562محمد جالل حمزه ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  314

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52212ايمان عبدالعظيم السيد صادق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  315

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  2212بد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد ع -  316

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52222احمد فاروق احمد احمد عرفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  317

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52251محمد ابراهيم عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  318

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  52227عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  319

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211211وفي تاريخ  52275عبدالملك حسن عبدالرحمن حسن محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  320

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211211وفي تاريخ  52277سمر احمد محمد مكى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -بيوتى سنتر سمر مكى  -  321

ة , وصف التأشير: خاصنوع الشرك  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52262خيرالله جبريل ابوبكر مخيون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  322

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  52715جمال عبيد محمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  323

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52726مايكل وجدى يوسف مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  324

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52732ابراهيم محمد عبدالمقصود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  325

ر: خاصوصف التأشي  

وفي  52751مكتب رحالت محمود محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -محمود محمد على محمد عبدالرحمن  -  326

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212تاريخ   

م تعديل نوع الشركة , ت21211217وفي تاريخ  52775فيفى السيد عبدالجيد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  327

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52764والء سعيد السيد يوسف حنوره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  328

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52766برقم   الصاوى لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -محمود رضا عبدالحليم عبداللطيف الصاوى  -  329

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52214افراح عبدالحليم حامد محمد قمبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  330

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  52232فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله شحاته عبدالمنعم عبدالجليل الحليوى ، تاجر -  331

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52251محمد خميس سيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  332

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52222ق قيده برقم   عبدالظاهر فايق محمود ابوزيد ، تاجر فرد ،  سب -  333

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52275امير سامى سعيد المتولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  334

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52612برقم   منى عادل عبدالرسول الهيتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  335

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52623محمد صالح مسعود عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  336

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  52622ده برقم   عبدالجواد عبدالعزيز السيد النونى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  337

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  12521احمد بدوى عبد الخالق نوار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  338

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52624احمد عابدين فايد محمد غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  339

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52575عماد محمد احمد ابراهيم غازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  340

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211215وفي تاريخ  52523الطاهره شعبان ابراهيم موسى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  341

 , وصف التأشير: خاص

ه برقم   عمر محمد بدر الدين عبد الرحمن محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيد -بدر الدين للصيانه وتركيبات كهربائيه -  342

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211215اريخ وفي ت 52561  

تم تعديل نوع الشركة 21211216وفي تاريخ  52222سمر عبدالحميد العوضى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  343

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52222محمد سعيد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  344

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52232اسالم محمد محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  345

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , ت21211211وفي تاريخ  52226معاذ صالح عبدالمعطى ختعن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  346

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52272حنان محمد مرزوق جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  347

 التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52222امين محمد امين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  348

 التأشير: خاص

تم 21211213وفي تاريخ  52717محمد بدرى محمد بدرى )بدرى لمستلزمات الديكور( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  349

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 11213212وفي تاريخ  52721احمد محمد شعبان محمد ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  350

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52727مينا خلف سعدالله شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  351

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تعديل نوع الشركة ,  تم21211217وفي تاريخ  52752محمد احمد ابراهيم الرشيدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  352

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211217وفي تاريخ  52725احمد صالح الدين محمد ابراهيم النشار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  353

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , وصف  تم21211217وفي تاريخ  52772محمود انور على عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  354

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52217السيد احمد رضوان عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  355

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , تم 21211216وفي تاريخ  52212احمد محمد سمير محمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  356

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52212جالل عبدالهادى ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  357

 وصف التأشير: خاص

ع الشركة , وصف تم تعديل نو21211223وفي تاريخ  52253جمال مفيد عرابى قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  358

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  52256احمد عبدالفتاح محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  359

 التأشير: خاص

ركة , تم تعديل نوع الش21211224وفي تاريخ  52226عالء عبده احمد عرفه سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  360

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52613جرجس وسيلى مسعد بولس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  361

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  52612على محمود محمد جادالرب عبد الحق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  362

, وصف التأشير: خاص الشركة  

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52614جهاد اشرف احمد عمر رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  363

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,21211222وفي تاريخ  52641محمد مسعود عبداللطيف السماحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  364

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  52647عبدالعال محمد احمد االعرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  365

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211227وفي تاريخ  52654والء عبدالصبور السيد احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  366

كة , وصف التأشير: خاصالشر  

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52627حنان مسعد محمد ادهم سلطان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  367

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52663شريف حسين احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  368

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 109 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 21211231وفي تاريخ  57111محمد عبدالعليم سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  369

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52551لف الله حنا روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جرجس خ -  370

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  52521عيد السيد على الجمال محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  371

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52525سمعان مشرقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناديه عطيه -  372

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52566رامى على حسن عبدالعزيز بهنسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  373

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52215غطاس فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اندرو فرج الله -  374

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52213سمر سيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  375

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211211وفي تاريخ  52242سم ادور للتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   با -باسم ادور مفرح سالمه  -  376

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52252احمد السيد عبدالهادى خيال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  377

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  52256ى محمود على راضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود احمد قدر -  378

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52263محمد طلعت عبدالواحد قبيصى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  379

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52711نصور محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود م -  380

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52717عصمت عبدالجواد محمد مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  381

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  52732عبدالسالم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصام عبدالمجيد  -  382

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33147مجدى محمود عبداللطيف جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  383

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52751اللطيف محمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد رشاد عبد -  384

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52723راندا عادل عبدالمنعم عرفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  385

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  52761بازار زوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -حمد محمد زوق احمد يسرى ا -  386

 الشركة , وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  12522يحيى عباس حمزة عباس  ) يحيى حمزة للتجارة والتوريدات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  387

صف التأشير: خاصتم تعديل نوع الشركة , و21211212  

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52226اميره جمال ابراهيم محمود الريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  388

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52232وائل السيد محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  389

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  52243السيد محمد عبد الغنى عيسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  390

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  52222اسماء ابراهيم توفيق محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  391

وصف التأشير: خاص الشركة ,  

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52223حسنى حمزه سيد احمد المالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  392

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52262نجاح محمد عبدالمطلب متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  393

التأشير: خاص وصف  

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52612احمد صالح احمد حمدى البيلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  394

 وصف التأشير: خاص

وفي  52625مجدى عبدالجواد مصيلحى مرسى ) مجدى لتوريدات العدد واالكسسوارات ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  395

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211222خ تاري  

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52631يوسف محمود السيد عباس سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  396

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  52632اسماعيل محمد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  397

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  52624هشام يحى ابوورده عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  398

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211231وفي تاريخ  52672جى عالء على شعيب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ان -  399

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52675صافيناز زكريا كامل محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  400

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211214وفي تاريخ  52552تامر محمد عبدالمعطى محمد توحيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  401

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  52552سميره منير بدوى حناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  402

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  52523محمد السيد عبدالحميد عثمان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  403

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  52522ميشيل عبدالسيد جرجس مطر جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  404

اصالشركة , وصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211215وفي تاريخ  51741حسن محمد حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  405

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52562احمد محمد عبدالرازق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  406

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52216ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  407

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  22144احمد عبدالمنصف محمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  408

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52253زينب محمد محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  409

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  52221محمد ايمن محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  410

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52261بدالكريم ابراهيم مرزوق منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ع -  411

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52714محمد مصطفى على احمد كراع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  412

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52741مد محمود السيد محمود مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مح -  413

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52744ريهام حنا اسكندر ناروز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  414

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  16622خميس امام احمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى  -  415

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  52774مؤمن محمد احمد محمد سحلول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  416

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52722مجدى على الشنديدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسراء  -  417

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  52212حسن حسين امبابى محمد ) امبابى ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  418

 , وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52235محمد عبد الحميد عبدالله عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -البس عبدالحميد مصنع م -  419

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211223  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ة , تم تعديل نوع الشرك21211223وفي تاريخ  52237السيد ابراهيم محمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  420

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52244احمد مدحت محمود على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  421

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  41721احمد غريب محمد هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  422

: خاصالتأشير  

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52272صالح ابراهيم مصطفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  423

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  52277عفاف محمود مسعود سعد العمراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  424

ر: خاص, وصف التأشي  

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52631رمضان محمود محمد صيام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  425

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211222وفي تاريخ  52632دعاء فاروق عبدالرازق محمد نعمه الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  426

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  52632بكرى عبدالظاهر بكرى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  427

خاص وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  52623بسنت احمد محمد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  428

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52671هاله محمد فتحى حسن الجمال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  429

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  52521محمد عبدالحليم محمود عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  430

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  52225صبحى زغلول ذكى حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  431

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52227احمد محمد ابراهيم عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  432

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  52236محمد على محمد احمد ابوكمال ) محمد على للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  433

ف التأشير: خاصتم تعديل نوع الشركة , وص21211211  

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52272احمد محمد عرفه خطاب القرط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  434

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  52273ايناس الرفاعى مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  435

شير: خاصوصف التأ  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  52222احمد على عبدالمعطى صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  436

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  36572السيد هاشم نور الدين عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  437

ير: خاصوصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  52712انور عبدالحميد عبدالباقى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  438

 وصف التأشير: خاص

تم 21211212وفي تاريخ  52732يوسف كرم زغلول زكى حبيش ) زغلول ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  439

كة , وصف التأشير: خاصتعديل نوع الشر  

تم تعديل نوع الشركة 21211217وفي تاريخ  52721احمد عبدالموجود على عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  440

 , وصف التأشير: خاص

تم 72121121وفي تاريخ  52723محمود رمضان عبدالحميد محمد ابراهيم الجماسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  441

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  52215يونان وديع جبره صهيون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  442

 التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  34127محمود محمد حسن عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  443

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  52223زياد احمد حسن محمد الخزرجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  444

 وصف التأشير: خاص

ركة , تم تعديل نوع الش21211223وفي تاريخ  52252احمد زكريا احمد على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  445

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  52257تقى سعيد احمد محمد شون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  446

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  52271سامح محمود عبدالرحمن مرعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  447

صف التأشير: خاصو  

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  52615هويدا عبدالمولى عبدالحميد االشقر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  448

 وصف التأشير: خاص

لشركة , تم تعديل نوع ا21211225وفي تاريخ  52261السيد محمود السيد عبدالغنى مراد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  449

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  52651امل محمد الهنداوى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  450

 التأشير: خاص

وصف تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  52651محمود عمران حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  451

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  52622ابراهيم محمد ابراهيم احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  452

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,21211231وفي تاريخ  52662ايمن ناصر خليفه خليفه عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  453

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  52667هدى محمد راضى عبدالحافظ ) الهدى للتوريدات العموميه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  454

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211231  

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تم تعديل االسم التجارى الى / االلفى  31312تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211215،  فى تاريخ :   -  1

محمد صالح الدين عبدالعزيز االلفى -للرحالت     

الى: تمت اضافه السمه التجاريه / العهد الجديد  44516تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 11215212،  فى تاريخ :   -  2

   لتجاره االدوات المنزليه و االجهزه الكهربائيه

ن ابل الى: تعديل السمة التجارية الى / جري 52532تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211215،  فى تاريخ :   -  3

   APPLE للتصدير

الى: تم الغاء السمة التجارية 37771تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211215،  فى تاريخ :   -  4    

الى: تعديل االسم التجارى الى / عبدالرحمن  54216تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211215،  فى تاريخ :   -  5

ابراهيم ابوجليل ) البان وجيالتى ابوجليل ( حماده محمد    

محمد عبدالحميد  -الى: صبرى للماكوالت  51411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211215،  فى تاريخ :   -  6

   صبرى عبدالحميد سليمان

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / الفردوس و  55534تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  7

   الحجاز لخدمات النقل البرى

الى: تمت اضافه السمه التجاريه / فالكس  46662تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  8

   Flux Electrical Engineering للهندسه الكهربائيه

الى: تعديل السمه التجاريه الى/مؤسسه الصقر  27317تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211216: ،  فى تاريخ   -  9

   لبيع زيوت السيارات فى عبوات مغلقه

الى: سيفورا 11364تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  10  sephora   

الى: اضافة السمة التجارية / مكتب رحالت  12712تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  11

   السالم

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / مكه  22144تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  12

   للمقاوالت و االستثمار العقارى
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الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / الكرم  52531تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  13

   للمقاوالت و االساسات الميكانيكيه

لى / شاورالى: تم تعديل السمه التجاريه ا 52223تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  14  

Shawer   

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / الكارما 32127تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  15    

دوس الى: تعديل السمه التجاريه الى/مكتب الفر 3732تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  16

   لعموم االستيراد و التصدير

الى: تعديل االسم التجارى الى / الطاهر  12172تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  17

   للتوريدات العمومية والتركيبات

الى: تعديل االسم التجارى الى / مجده السيد  55217تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  18

   مصباح السيد ) مصباح (

الى: الغاء السمة التجارية 21642تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  19    

عديل السمه التجاريه الى / قصر الى: تم ت 4234تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  20

   الروضه للموبيليات

الى: اضافة االسم التجارى / صفار فارم  33413تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  21

   لالستيراد والتصدير

الى: تم حذف السمه التجاريه 52135تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  22    

الى: تعديل السمه التجاريه الى/الجوكر 14571تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  23    

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / العز  4124تأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم ال21211213،  فى تاريخ :   -  24

   لالستيراد و التصدير

الى: تم اضافة السمه التجارية / المتحده  24321تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211213،  فى تاريخ :   -  25

   للتجارة و عموم االستيراد و التصدير

الى: اضافة السمة / ستايل لتصفيف الشعر 52162تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  26    

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / مؤسسه  52761تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  27

نقل الموبيلياالونش للرحالت ورفع و    

الى: تعديل السمة التجارية الى / بيشو لتجارة  2521تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  28

   الشنط الحريمى

الى / الهالوى  الى: تم تعديل االسم التجارى 55522تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  29

عمرو سعد مهدى سعد الهالوى -لبيع االجهزة الكهربائية و االدوات المنزلية     

الى: تم اضافة السمه التجاريه / العربيه  52422تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  30

   للمقاوالت العموميه

الى: الغاء السمة التجارية 1222التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  تم21211212،  فى تاريخ :   -  31    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: تم اضافه السمه التجاريه / ماى داك 2122تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  32  My 

Duck   

الى: تم تعديل االسم التجارى الى / صيدلية  41625المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة 21211212،  فى تاريخ :   -  33

اشرف مصطفى جمعه -مصطفى جمعه -د    

الى: تعديل االسم التجارى الى / النجار  42367تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  34

محمد حسن محمد حسن على النجار -للرحالت     

الى: تم اضافة االسم التجارى / دسوقى  12212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  35

احمد دسوقى حافظ احمد -لتجارة السيارات     

ل النظافهالى: تم تعديل السمه / جرين العما 27621تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  36    

الى: تم اضافه سمه تجاريه / مؤسسه الصفوه  53552تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  37

   لالستيراد والتصدير

/كينج الى: تعديل السمه التجاريه الى 45142تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  38

   ( King Technology ) تكنولوجى

الى: محمد محمود زغلول السيد دياب 54272تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  39    

يحيى حمزة  الى: تعديل االسم التجارى الى / 12522تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  40

   للتجارة والتوريدات

الى: الغاء السمة التجارية 12522تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  41    

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / البطل  16114تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211216،  فى تاريخ :   -  42

لبقاله الجافهل    

الى: تعديل السمة التجارية الى / ماجيك تريد 32327تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211216،  فى تاريخ :   -  43    

الى: تم تعديل االسم التجارى الى / مكتب  22113تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  44

مد محمود رمضان للتخليص الجمركى وعموم التصديرمح    

الى: اضافة االسم التجارى / مؤسسة ابراهيم  42413تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  45

   للمقاوالت

: تم تعديل السمه التجاريه الى / صرابا الى 2162تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  46

   للتخليص الجمركى

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / هاى اند 15411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  47    

لى: تم اضافة السمه التجاريه / االهرام ا 42255تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  48

   لتوريد المالبس الجاهزة

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / المؤسسه  11614تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  49

   المصريه لتجارة السلع المعمرة

الى: تم اضافة السمه التجاريه / الهدى نيو  22616عديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بت21211224،  فى تاريخ :   -  50

   ترافيل
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الى: تم اضافه سمه تجاريه / ام كيه فور  22137تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  51

   MK for Import & Export امبورت اند اكسبورت

الى: تم اضافة السمه التجاريه / بايونير فارم 52422تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211225،  فى تاريخ :   -  52   

Bayoneer Pharm   

 الى: تعديل االسم التجارى الى / عماد لبيع 23145تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211222،  فى تاريخ :   -  53

عماد سمير كامل عبدالسيد شحاته -قطع غيار االجهزة المنزلية     

الى: اضافة السمة التجارية / سبيدز لعموم  52616تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211222،  فى تاريخ :   -  54

   التصدير

الى: تم تعديل االسم التجارى الى / يسرى  26117قم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة بر21211222،  فى تاريخ :   -  55

   عبدالفتاح عبده ابو عيسى

الى: اضافه السمه التجاريه/ متاجر 22312تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211227،  فى تاريخ :   -  56  

MATAJER ( منشأه فرديه)   

الى: تم اضافة السمه التجارية / الغطس  51722اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل 21211227،  فى تاريخ :   -  57

   التجارى للخدمات البحرية

الى: تم حذف السمة التجارية 2742تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211227،  فى تاريخ :   -  58    

الى: تم اضافه سمه تجاريه / هيلث كير 52541المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة 21211227،  فى تاريخ :   -  59    

الى: اضافة السمة التجارية / البحر المتوسط  52221تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  60

   للتوريدات والمقاوالت العمومية

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / الروضه  36266سم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل ا21211231،  فى تاريخ :   -  61

   للتوريدات

الى: تم تعديل السمه التجاريه الى / سكاى اليت  242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  62

   اليكترونيك

الى: تمت اضافه السمه التجاريه / التعلم  51322بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير 21211231،  فى تاريخ :   -  63

   الحاضر

الى: تم اضافة السمه التجاريه / فاروميد  52422تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  64

   للمشروعات الطبيه

الى: تمت اضافه السمه التجاريه / اسكندريه  52275شير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأ21211231،  فى تاريخ :   -  65

   لتأجير المعدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

54272برقم       21211212محمد محمود زغلول السيد دياب   ، تاريخ :  -  1  
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54272برقم       21211212ل السيد دياب   ، تاريخ : محمد محمود زغلو -  2  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    21211214، وفى تاريخ    25121ايمن عبدالمنعم خليل وشركاته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 1

2121لسنة  553ملخصه مسجل ومشهر عنه برقم  السجل  تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد  

تم محو/شطب    21211214، وفى تاريخ    25121ايمن عبدالمنعم خليل وشركاته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 2

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب    21211214، وفى تاريخ    21251ايمن عبدالمنعم خليل وشركاته  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

2121لسنة  553السجل  تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد ملخصه مسجل ومشهر عنه برقم   

تم محو/شطب    21211214، وفى تاريخ    25121ايمن عبدالمنعم خليل وشركاته  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 4

تصفيتها نهائياالسجل  تم فسخ الشركه و  

تم    21211216، وفى تاريخ    22125شركة مينا راضى ناشد جريس وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 5

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21211216فى تاريخ ، و   22125شركة مينا راضى ناشد جريس وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 6

بمحكمه غرب االسكندريه  2121/1/22فى  23ملخصه مسجل برقم  2116/2/1محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 

 ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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تم    11216212، وفى تاريخ    22125شركة مينا راضى ناشد جريس وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 7

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21211216، وفى تاريخ    22125شركة مينا راضى ناشد جريس وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 8

غرب االسكندريه بمحكمه  2121/1/22فى  23ملخصه مسجل برقم  2116/2/1محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 

 ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم    21211211، وفى تاريخ    21116شركة حسام الدين عبد العزيز محمد و شريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 9

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

   21211211، وفى تاريخ    21116ز محمد و شريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : شركة حسام الدين عبد العزي   - 10

شركات شرق  2121/2/27فى  457ملخصه مسجل برقم  2121/2/21تم محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 

 االسكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    35141بسيطة  سبق قيدها برقم : ايمن يخيت وشريكه  ، توصية    - 11

توثيق الرمل تم فسخ  2121ح لسنه  2514مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  2121/2/7بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 

 الشركه وتصفيتها نهائيا

، وفى تاريخ    35141ركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : تم تعديل االسم التجارى للشركة الى / ايمن سيد بخيت وش   - 12

 2514مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  2121/2/7تم محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى    21211213

توثيق الرمل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121ح لسنه   

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    35141يدها برقم : ايمن يخيت وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق ق   - 13

 شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

، وفى تاريخ    35141تم تعديل االسم التجارى للشركة الى / ايمن سيد بخيت وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 14

محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا تم محو/شطب السجل  شطب بأمر   21211213  

، وفى تاريخ    54422منصور محمد منصور وشريكه للتخليص الجمركى والتصدير  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 15

تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121لسنه  542تم محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مسجل وملخصه برقم   21211225  

، وفى تاريخ    54422محمد منصور وشريكه للتخليص الجمركى والتصدير  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  منصور   - 16

بسبب فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121/  2/  25بتاريخ  4222تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    21211225  

تم محو/شطب    21211225، وفى تاريخ    31522دها برقم : حسام الدين عبدالعزيز وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قي   - 17

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب    21211225، وفى تاريخ    31522حسام الدين عبدالعزيز وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 18

شركات االسكندريه ومشهر عنه تم  2121/2/16فى  245سجل برقم ملخصه م 2116/6/31السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 

 فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم    21211222، وفى تاريخ    46726صالح سالم سعيد خميس وشريكته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 19

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم    21211222، وفى تاريخ    46726م سعيد خميس وشريكته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : صالح سال   - 20

تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121لسنه  211ثابت التاريخ برقم  2121/1/1محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى   

، وفى تاريخ    7623ريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : ممدوح عبد الحميد احمد رجب و ش -دلتا للخدمات التعليميه    - 21

مكتب سجل تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا وتكوين شركه توصيه بسيطه ب   21211222

 تجارى شرق االسكندريه وذلك بموجب تصريح المحكمه )واليه على المال(
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، وفى تاريخ    7623ممدوح عبد الحميد احمد رجب و شريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :  -دلتا للخدمات التعليميه    - 22

المنتزه غير مسجل  2121/2/26فى  5224تم محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ مؤرخ فى  ثابت التاريخ برقم    21211222

ه لشئون االسره )واليه على المال( تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائياوغير مشهر عنه وتصريح محكمه اسكندري  

تم    21211222، وفى تاريخ    42161ابادير عبدالرؤف بدير ابراهيم وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 23

وتصفيتها نهائيا ومشهر عنه تم فسخ الشركه 2121لسنه  215محو/شطب السجل  بموجب عقد فسخ  ملخصه مسجل برقم   

تم    21211222، وفى تاريخ    42161ابادير عبدالرؤف بدير ابراهيم وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 24

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ    41551تم تعديل اسم الشركه الى / ضياء الدين محمود مرعى وشركاؤه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

تم تعديل  21211214وفي تاريخ   ، 41551ة  ، سبق قيدها برقم ،محمد عبدالهادى محمد البدراوى وشركاؤه توصية بسيط -  2

جنيه  21111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211214وفي تاريخ   ، 41723ابراهيم محمد يونس عسكر وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،-شركه االصدقاء -  3

جنيه  2111110111س المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأ   

تم  21211214وفي تاريخ   ، 41723ابراهيم محمد يونس عسكر وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،-شركه االصدقاء -  4

جنيه  1101112111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211212وفي تاريخ   ، 55635احمد محمود عبد الرحمن وشركاءه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  5

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

وفي تاريخ    54111ركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،يعدل اسم الشركه الى/شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشركاه ش -  6

جنيه  2111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

تم تعديل رأس  21211212وفي تاريخ   ، 54111شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

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

وفي تاريخ    54111يعدل اسم الشركه الى/شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  2111110111الها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م 21211212،   

تم تعديل رأس  21211212وفي تاريخ   ، 54111شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  9

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

تم تعديل رأس المال ,  21211223وفي تاريخ   ، 41127قيدها برقم ، عمرو ابو الحمد شوركاه توصية بسيطة  ، سبق -  10

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    41127تم تعديل االسم التجارى الى /عمرو ابو الحمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  11

جنيه  1111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس  21211223،   
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تم تعديل رأس المال ,  21211223وفي تاريخ   ، 41127عمرو ابو الحمد شوركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    41127تعديل االسم التجارى الى /عمرو ابو الحمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،تم  -  13

جنيه  1111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211223،   

 46273قم ،مود وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برخالد ثروت مح-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  14

جنيه  511110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211227وفي تاريخ   ،   

تم  21211227وفي تاريخ   ، 46273خالد ثروت محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،-ايجل ترانسبورت -  15

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

 46273رقم ،خالد ثروت محمود وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها ب-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  16

جنيه  511110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   21211227وفي تاريخ   ،   

 46273رقم ،خالد ثروت محمود وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها ب-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  17

جنيه  111011151تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211227وفي تاريخ   ،   

تم  21211227وفي تاريخ   ، 46273خالد ثروت محمود وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،-ايجل ترانسبورت -  18

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

 46273ها برقم ،خالد ثروت محمود وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيد-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  19

جنيه  511110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211227وفي تاريخ   ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  52417اشرف على محمود وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  1

ريه بعد نهايه سور وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/معسكر مصطفى كامل بجوار قياده المنطقه الشماليه العسك

قسم-المنطقه الشماليه  

بق قيدها ابراهيم على محمد ابو زيد و شريكته للنقل و االستيراد و التصدير و االعمال الجمركيه ، شركة تضامن ،  سشركة  -  2

كه ابو تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/امام شر 21211212وفي تاريخ  2114برقم    

قسم-لعجمىا-الهول ام زغيو بجوار شركه االهرام  

ات االخشاب تعديل االسم التجارى للشركه الى/شركة ابراهيم على محمد ابو زيد و شريكته للنقل و االعمال الجمركيه وتوريد -  3

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211212وفي تاريخ  2114وقطع غيار السيارات ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    

قسم-العجمى-كه كائن بالعنوان/امام شركه ابو الهول ام زغيو بجوار شركه االهرام، افتتاح فرع للشر  

ركة يعدل اسم الشركه الى/شركة ابراهيم على محمد ابو زيد و شريكته للنقل و االعمال الجمركيه وتوريدات االخشاب ، ش -  4

 , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائنتم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  2114تضامن ،  سبق قيدها برقم    

قسم-العجمى-بالعنوان/امام شركه ابو الهول ام زغيو بجوار شركه االهرام  

 52262شركه الطاهر للرحالت وخدمه الليموزين ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -خلف الطاهر عوض محمد وشريكه  -  5

ارع المدينه , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/شارع المزدلفه من شتم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ 

محافظه االقصر-المنوره  
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تم  21211213وفي تاريخ  32622شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  6

قسم-سموحه-2شارع النصر عماره  5ركه كائن بالعنوان/تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للش  

تم  21211213وفي تاريخ  32622شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  7

قسم-ىارض الفضال-24تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/برج الفضالى استايل شارع   

تم  21211213وفي تاريخ  32622شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  8

قسم -كومباوند توب هاوس شارع النصر سموحه  2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق الفرع الكائن فى/ عماره رقم   

تم  21211213وفي تاريخ  32622يكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشر -  9

قسم-سموحه-2شارع النصر عماره  5تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/  

تم  21211213خ وفي تاري 32622شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  10

قسم-ارض الفضالى-24تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/برج الفضالى استايل شارع   

تم  21211213وفي تاريخ  32622شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  11

قسم -كومباوند توب هاوس شارع النصر سموحه  2:   ، اغالق الفرع الكائن فى/ عماره رقم تعديل العنوان , وصف الـتأشير  

تم  21211213وفي تاريخ  32622شركة على صالح مصطفى ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  12

قسم -كومباوند توب هاوس شارع النصر سموحه  2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق الفرع الكائن فى/ عماره رقم   

وفي تاريخ  32622، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     U F C REVOLUTION GYM - يو اف سى ريفوليوشن جيم -  13

كومباوند توب هاوس شارع النصر  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اغالق الفرع الكائن فى/ عماره رقم  21211213

قسم -وحه سم  

وفي تاريخ  54111يعدل اسم الشركه الى/شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  14

قسم-سيدى بشر بحرى-شارع دار السالم 6تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/العقار رقم  21211212  

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  54111عبد السالم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     شركه حسام ابراهيم -  15

قسم-سيدى بشر بحرى-شارع دار السالم 6العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/العقار رقم   

وفي تاريخ  54111سبق قيدها برقم      يعدل اسم الشركه الى/شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن ، -  16

قسم-سيدى بشر بحرى-شارع دار السالم 6تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/العقار رقم  21211212  

 تم تعديل 21211212وفي تاريخ  54111شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  17

قسم-سيدى بشر بحرى-شارع دار السالم 6العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/العقار رقم   

تم تعديل  21211222وفي تاريخ  25221طه وشركاه لخدمات الليموزين والنقل ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  18

شارع محمود صدقى متفرع من شارع البكباشى  35ن/بالعقار رقم العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوا

قسم-سيدى بشر بحرى-العيسوى  

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  32542شركة باسم عبدالستار سيد احمد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  19

طريق -عيه بمرغم مع الصناعات البالستيكية بالمنطقه الصناالعنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/ مج

قسم 14عنبر رقم  217البتروكيماويات وحده رقم   

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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توزيع الى / تجارة و تم تعديل اسم الشركه الى / ضياء الدين محمود مرعى وشركاؤه ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط -  1

صالح واستيراد وتصدير جميع المواد الغذائيه والحاصالت الزراعيه وجميع العبوات البالستيكيه وموادها الخام وزراعة واست

وفي تاريخ  41551( ،  سبق قيدها برقم    2من المجموعه  32والفقره  16االراضى الصحراوية )ما عدا المجموعه 

, وصف التأشير:  توصية بسيطة تم تعديل النشاط21211214  

دير جميع محمد عبدالهادى محمد البدراوى وشركاؤه ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط الى / تجارة وتوزيع واستيراد وتص -  2

دا ة )ما عالمواد الغذائيه والحاصالت الزراعيه وجميع العبوات البالستيكيه وموادها الخام وزراعة واستصالح االراضى الصحراوي

تم تعديل النشاط , وصف 21211214وفي تاريخ  41551( ،  سبق قيدها برقم    2من المجموعه  32والفقره  16المجموعه 

 التأشير:  توصية بسيطة

توريد المواد معتز مختار محمود وشريكه )المختار لالستيراد والتصدير( ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط الى / التصدير و -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211216وفي تاريخ  12357سبق قيدها برقم     الغذائيه ،  

شاط الى / تم تعديل االسم التجارى ليكون المختار للتصدير ) معتز مختار محمود وشريكه ( ، شركة تضامن  تم تعديل الن -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 21211216وفي تاريخ  12357التصدير وتوريد المواد الغذائيه ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

ة نباتات مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى وشركاه ، شركة تضامن  يعدل غرض الشركه الى/ عموم التصدير وانتاج وتجار -  5

لزماتها وانتاج جار الخشبيه ومستالزينه وشتالت الفاكهه وشتالت الزيتون وشتالت الموالح وشتالت النخيل والموز وشتالت االش

مستلزمات تقاوى الحاصالت الزراعيه واستصالح واستزراع االراضى بكافة انواعها ومستلزمات الحدائق واالنارات الديكوريه وال

الند سكيب لالطبيه ) ما عدا االدويه ومكوناتها(وعموم التوريدات الزراعيه والنقل البرى الداخلى والدولى وتنسيق الحدائق واعمال ا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  31734،  سبق قيدها برقم     

م التصدير يعدل االسم التجارى للشركه الى/صبريه على محمد على وشريكتها ، شركة تضامن  يعدل غرض الشركه الى/ عمو -  6

الشجار الخشبيه وانتاج وتجارة نباتات الزينه وشتالت الفاكهه وشتالت الزيتون وشتالت الموالح وشتالت النخيل والموز وشتالت ا

نارات اصالت الزراعيه واستصالح واستزراع االراضى بكافة انواعها ومستلزمات الحدائق واالومستلزماتها وانتاج تقاوى الح

تنسيق الديكوريه والمستلزمات الطبيه ) ما عدا االدويه ومكوناتها(وعموم التوريدات الزراعيه والنقل البرى الداخلى والدولى و

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 21211212تاريخ  وفي 31734الحدائق واعمال الالند سكيب ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211223وفي تاريخ  41127عمرو ابو الحمد شوركاه ، سبق قيدها برقم    -  1

 شركة تضامن
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تم تعديل الكيان 21211223وفي تاريخ  41127تم تعديل االسم التجارى الى /عمرو ابو الحمد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  2

 القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

وفي تاريخ  46273خالد ثروت محمود وشريكه ، سبق قيدها برقم   -/ايجل ترانسبورتتعديل االسم التجارى للشركه الى -  3

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة21211227  

تم تعديل الكيان القانونى  , 21211227وفي تاريخ  46273خالد ثروت محمود وشركاه ، سبق قيدها برقم   -ايجل ترانسبورت -  4

أشير: توصية بسيطةوصف الت  

وفي تاريخ  46273خالد ثروت محمود وشريكته ، سبق قيدها برقم   -تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  5

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة21211227  

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

ــــــــــــــــــــــ      

 

الى: تم تعديل اسم الشركه  41551توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211214،  فى تاريخ :   -  1

 الى / ضياء الدين محمود مرعى وشركاؤه

تعديل االسم التجارى الى: تم  12357شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211216،  فى تاريخ :   -  2

 ليكون المختار للتصدير ) معتز مختار محمود وشريكه (

الى: يعدل االسم التجارى  31734شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  3

 للشركه الى/صبريه على محمد على وشريكتها

الى: تعديل اسم الشركه /  16141ة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شرك  21211217،  فى تاريخ :   -  4

 مهند ممدوح مبروك على فرج وشريكته سهير عياد جرجس موسى

الى: يعدل اسم الشركه  54111شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  5

ام ابراهيم عبد السالم وشركاهالى/شركه حس  

الى: يعدل اسم الشركه  54111شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  6

 الى/شركه حسام ابراهيم عبد السالم وشركاه

الى: يعدل االسم التجارى  32522دة برقم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقي  21211216،  فى تاريخ :   -  7

 للشركه الى /امجد ممدوح محفوظ اسعد حبشى وشريكه

الى: تم تعديل االسم التجارى  41127شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211223،  فى تاريخ :   -  8

 الى /عمرو ابو الحمد وشريكه

الى: تم تعديل االسم التجارى  41127توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   32121122،  فى تاريخ :   -  9

 الى /عمرو ابو الحمد وشريكه

الى: تعديل االسم التجارى  46273توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211227،  فى تاريخ :   -  10

خالد ثروت محمود وشريكته-سبورتللشركه الى/ايجل تران  

الى: تعديل االسم التجارى  46273شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211227،  فى تاريخ :   -  11

خالد ثروت محمود وشريكته-للشركه الى/ايجل ترانسبورت  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ميع ابراهيم محمد يونس عسكر  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االداره والتوقيع والرهن واالقتراض عن الشركه لج -  1

41723برقم       21211214الشركاء مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ع الداره والتوقيع والرهن واالقتراض عن الشركه لجميابراهيم محمد يونس عسكر  شركة تضامن  مدير و شريك  حق ا -  2

41723برقم       21211214الشركاء مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ه عالء شحاته مرزوق محمد مرزوق  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االداره والتوقيع والرهن واالقتراض عن الشرك -  3

41723برقم       21211214يخ : لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ، تار  

عالء شحاته مرزوق محمد مرزوق  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االداره والتوقيع والرهن واالقتراض عن الشركه  -  4

41723برقم       21211214لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ركه ير و شريك  حق االداره والتوقيع والرهن واالقتراض عن الشمحمود عبدالرازق محمد عبدالعزيز  توصية بسيطة  مد -  5

41723برقم       21211214لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ه محمود عبدالرازق محمد عبدالعزيز  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االداره والتوقيع والرهن واالقتراض عن الشرك -  6

41723برقم       21211214او منفردين ، تاريخ :  لجميع الشركاء مجتمعين  

لى شريك ضياء الدين محمود مرعى عبد العال  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم تعديل صفه الشريك من شريك متضامن ا -  7

41551برقم       21211214موصى ، تاريخ :   

لى شريك ك  تم تعديل صفه الشريك من شريك متضامن اضياء الدين محمود مرعى عبد العال  توصية بسيطة  مدير و شري -  8

41551برقم       21211214موصى ، تاريخ :   

صى ، محمد عبدالهادى محمد البدراوى  توصية بسيطة  شريك  تم تعديل صفه الشريك من شريك متضامن الى شريك مو -  9

41551برقم       21211214تاريخ :   

وصى ، اوى  توصية بسيطة  شريك  تم تعديل صفه الشريك من شريك متضامن الى شريك ممحمد عبدالهادى محمد البدر -  10

41551برقم       21211214تاريخ :   

امن ضياء ضياء الدين محمود مرعى عبد العال  توصية بسيطة  مدير و شريك  اصبح حق االداره والتوقيع للشريك المتض -  11

المتضامن  انه تم االتفاق بين الشركاء وبعضهم البعض على ان يكون من حق الشريك الدين محمود مرعى عبدالعال منفردا وحيث

ر لالدارة وذلك والمدير المسئول ضياء الدين محمود مرعى عبدالعال باالضافة لحق االدارة والتوقيع حق البيع والشراء وتوكيل الغي

41551  برقم     21211214لتحقيق غرض الشركه والتوكيل للبنوك ، تاريخ :   

امن ضياء ضياء الدين محمود مرعى عبد العال  توصية بسيطة  مدير و شريك  اصبح حق االداره والتوقيع للشريك المتض -  12

المتضامن  الدين محمود مرعى عبدالعال منفردا وحيث انه تم االتفاق بين الشركاء وبعضهم البعض على ان يكون من حق الشريك

ر لالدارة وذلك ن محمود مرعى عبدالعال باالضافة لحق االدارة والتوقيع حق البيع والشراء وتوكيل الغيوالمدير المسئول ضياء الدي

41551برقم       21211214لتحقيق غرض الشركه والتوكيل للبنوك ، تاريخ :   

دين محمود امن ضياء المحمد عبدالهادى محمد البدراوى  توصية بسيطة  شريك  اصبح حق االداره والتوقيع للشريك المتض -  13

المدير مرعى عبدالعال منفردا وحيث انه تم االتفاق بين الشركاء وبعضهم البعض على ان يكون من حق الشريك المتضامن و
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ة وذلك لتحقيق المسئول ضياء الدين محمود مرعى عبدالعال باالضافة لحق االدارة والتوقيع حق البيع والشراء وتوكيل الغير لالدار

41551برقم       21211214كه والتوكيل للبنوك ، تاريخ : غرض الشر  

دين محمود محمد عبدالهادى محمد البدراوى  توصية بسيطة  شريك  اصبح حق االداره والتوقيع للشريك المتضامن ضياء ال -  14

المدير ك المتضامن ومرعى عبدالعال منفردا وحيث انه تم االتفاق بين الشركاء وبعضهم البعض على ان يكون من حق الشري

ة وذلك لتحقيق المسئول ضياء الدين محمود مرعى عبدالعال باالضافة لحق االدارة والتوقيع حق البيع والشراء وتوكيل الغير لالدار

41551برقم       21211214غرض الشركه والتوكيل للبنوك ، تاريخ :   

الم سيد تم تعديل حق االداره و التوقيع ليصبح السيد/ اس  اسالم سيد عبدالرحيم احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك -  15

لمؤسسات و عبدالرحيم احمد الشريك المتضامن عن الشركه و له منفردا التوقيع امام كافه الجهات الرسميه و الحكوميه و الهيئات و ا

ان اصول و له حق االقتراض بضم شركات القطاع العام و الخاص و له حق التعامل مع البنوك و صرف الشيكات الخاصه بالشركه

ف فى اتخاذ الشركه الماديه و المعنويه و توقيعه نيابه عن الشركه كما ال يجوز ألى من اطراف العقد )الشريك الموصى( بأن يتصر

27446برقم       21211215أى قرارات او تصرفات او غيرها للشركه حال عدم وجود الشريك ، تاريخ :   

الم سيد الرحيم احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم تعديل حق االداره و التوقيع ليصبح السيد/ اساسالم سيد عبد -  16

لمؤسسات و عبدالرحيم احمد الشريك المتضامن عن الشركه و له منفردا التوقيع امام كافه الجهات الرسميه و الحكوميه و الهيئات و ا

ان اصول ع البنوك و صرف الشيكات الخاصه بالشركه و له حق االقتراض بضمشركات القطاع العام و الخاص و له حق التعامل م

ف فى اتخاذ الشركه الماديه و المعنويه و توقيعه نيابه عن الشركه كما ال يجوز ألى من اطراف العقد )الشريك الموصى( بأن يتصر

27446برقم       52121121أى قرارات او تصرفات او غيرها للشركه حال عدم وجود الشريك ، تاريخ :   

و بشرط ان  اسالم سيد عبدالرحيم احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  المتضامن بعد الحصول على توكيل خاص منه بذلك -  17

ر فى كل او تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه و ضمن اغراضها فانه يحق للشريك المتضامن توكيل او تفويض الغي

27446برقم       21211215خ : بعض ما ذكر ، تاري  

و بشرط ان  اسالم سيد عبدالرحيم احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  المتضامن بعد الحصول على توكيل خاص منه بذلك -  18

ر فى كل او تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه و ضمن اغراضها فانه يحق للشريك المتضامن توكيل او تفويض الغي

27446برقم       21211215ذكر ، تاريخ :  بعض ما  

برقم       21211216المعتزبالله محمد حسن محمد عمر  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  19

54272 

    16212112محمد على سعد عبدالعزيز خطاب  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  20

54272برقم     

برقم       21211216هند سلطان قاسم اسماعيل  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  21

54272 

برقم       21211216دينا عزت السيد احمد حجازى  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  22

54272 

برقم       21211216زبالله محمد حسن محمد عمر  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ : المعت -  23

54272 

 21211216محمد على سعد عبدالعزيز خطاب  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  24

54272برقم        

برقم      21211216شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ : هند سلطان قاسم اسماعيل   -  25

 54272  
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برقم       21211216دينا عزت السيد احمد حجازى  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  26

54272 

عديل المعتزبالله محمد حسن محمد عمر  شركة تضامن  مدير و شريك  )انضمت الى الشركه(///// اتفق الشريكين على ت -  27

كيه كالسحب الحق فى االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وتمثيل الشركه امام الغير والقضاء وكافه المعامالت البن

فردين فى حدود كات واستالمها وقبضها وفتح وغلق الحسابات للشريكين المتضامنين مجتمعين أو منوااليداع والتوقيع على الشي

وكذا اعمال  نشاط الشركه وأغراضها كما اتفق الشريكين تعديل حق التوقيع على عقود التسهيالت االئتمانيه والقروض والرهن

برقم       21211216المتضامنين مجتمعين ، تاريخ :  التصرف التى تمس اصل مكن اصول الشركه لتكون بتوقيع الشريكين

54272 

ين على محمد على سعد عبدالعزيز خطاب  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )انضمت الى الشركه(///// اتفق الشريك -  28

ت البنكيه اء وكافه المعامالتعديل الحق فى االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وتمثيل الشركه امام الغير والقض

عين أو منفردين فى كالسحب وااليداع والتوقيع على الشيكات واستالمها وقبضها وفتح وغلق الحسابات للشريكين المتضامنين مجتم

ال الرهن وكذا اعمحدود نشاط الشركه وأغراضها كما اتفق الشريكين تعديل حق التوقيع على عقود التسهيالت االئتمانيه والقروض و

برقم       21211216التصرف التى تمس اصل مكن اصول الشركه لتكون بتوقيع الشريكين المتضامنين مجتمعين ، تاريخ : 

54272 

ى تعديل هند سلطان قاسم اسماعيل  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )انضمت الى الشركه(///// اتفق الشريكين عل -  29

كيه كالسحب وليه امام الجهات الرسميه وتمثيل الشركه امام الغير والقضاء وكافه المعامالت البنالحق فى االداره والتوقيع والمسئ

فردين فى حدود وااليداع والتوقيع على الشيكات واستالمها وقبضها وفتح وغلق الحسابات للشريكين المتضامنين مجتمعين أو من

وكذا اعمال  ع على عقود التسهيالت االئتمانيه والقروض والرهننشاط الشركه وأغراضها كما اتفق الشريكين تعديل حق التوقي

برقم       21211216التصرف التى تمس اصل مكن اصول الشركه لتكون بتوقيع الشريكين المتضامنين مجتمعين ، تاريخ : 

54272 

يل الحق الشريكين على تعد دينا عزت السيد احمد حجازى  شركة تضامن  مدير و شريك  )انضمت الى الشركه(///// اتفق -  30

السحب وااليداع فى االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وتمثيل الشركه امام الغير والقضاء وكافه المعامالت البنكيه ك

ط الشركه ى حدود نشاوالتوقيع على الشيكات واستالمها وقبضها وفتح وغلق الحسابات للشريكين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ف

صرف التى تمس وأغراضها كما اتفق الشريكين تعديل حق التوقيع على عقود التسهيالت االئتمانيه والقروض والرهن وكذا اعمال الت

54272برقم       21211216اصل مكن اصول الشركه لتكون بتوقيع الشريكين المتضامنين مجتمعين ، تاريخ :   

 21211212شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ :  مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  -  31

31734برقم        

 21211212مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ :  -  32

31734برقم        

31734برقم       21211212متضامن  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ : وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك  -  33  

31734برقم       21211212وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ :  -  34  

برقم       21211212خ : نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) انضمت الىى الشركه( ، تاري -  35

31734 

برقم       21211212نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ :  -  36

31734 

31734برقم       21211212صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ :  -  37  

31734برقم       21211212صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  ) انضمت الىى الشركه( ، تاريخ :  -  38  
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  21211212مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  39

31734برقم       

  21211212ى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ : مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راض -  40

31734برقم       

31734برقم       21211212وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  41  

31734برقم       21211212الشركه( ، تاريخ : وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  ) تخارج من  -  42  

برقم       21211212نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  43

31734 

قم   بر    21211212نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  44

31734 

31734برقم       21211212صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  45  

31734برقم       21211212صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  46  

 21211212شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  -  47

31734برقم        

 21211212مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  48

31734برقم        

31734برقم       21211212من  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ : وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضا -  49  

31734برقم       21211212وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  50  

برقم       12212112نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  51

31734 

برقم       21211212نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  52

31734 

31734برقم       21211212صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  -  53  

31734برقم       21211212على  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارجت من الشركه( ، تاريخ :  صبريه على محمد -  54  

ليه امام مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق االداره والتوقيع والمسئو -  55

ارة الشركة الجهات الرسميه للطرف االول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات الد

نفرده الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع موالتعامل باسمها مع جميع الجهات 

عقارى على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر ال

31734برقم       21211212المعامالت ، تاريخ :  والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من  

ليه امام مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق االداره والتوقيع والمسئو -  56

ارة الشركة الد الجهات الرسميه للطرف االول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات

نفرده والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع م

عقارى على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر ال

31734برقم       21211212لى عقود التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ : والتوقيع ع  
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لطرف وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  57

مها مع جميع لها فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باساالول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير و

الشراء الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع منفرده على عقود البيع و

د امام الشهر العقارى والتوقيع على عقووالرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة 

31734برقم       21211212التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ :   

لطرف وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  58

مها مع جميع الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باس االول فقط وتمثل الشركه

الشراء الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع منفرده على عقود البيع و

د ا باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع على عقووالرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيره

31734برقم       21211212التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ :   

الرسميه  نابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات -  59

عامل باسمها للطرف االول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والت

البيع  مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع منفرده على عقود

لى عقود للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع ع والشراء والرهن

31734برقم       21211212التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ :   

الرسميه  اره والتوقيع والمسئوليه امام الجهاتنابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق االد -  60

عامل باسمها للطرف االول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والت

البيع  منفرده على عقودمع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع 

لى عقود والشراء والرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع ع

31734برقم       21211212التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ :   

ه للطرف من  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميصبريه على محمد على  شركة تضا -  61

مها مع جميع االول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باس

الشراء العام والخاص ولها حق التوقيع منفرده على عقود البيع والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال 

د والرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع على عقو

31734برقم       21211212التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ :   

ه للطرف صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمي -  62

مها مع جميع االول فقط وتمثل الشركه الشركة فى عالقتها مع الغير ولها فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باس

الشراء والقطاع العام وقطاع االعمال العام والخاص ولها حق التوقيع منفرده على عقود البيع و الجهات الحكوميه وغير الحكوميه

د والرهن للعقارات والمنقوالت والسيارات وغيرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع على عقو

31734برقم       12112122التسهيالت االئتمانيه والقرض واى نوع من المعامالت ، تاريخ :   

ات الماليه مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  الماليه مع البنوك والمصارف والهيئ -  63

يخ : كالسحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تار

31734قم   بر    21211212  

ات الماليه مصطفى ابراهيم عبدالفهيم راضى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  الماليه مع البنوك والمصارف والهيئ -  64

يخ : كالسحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تار

31734برقم       21211212  

يداع وديده على محمد على  شركة تضامن  شريك متضامن  الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واال -  65

برقم       21211212والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

31734 
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يداع ضامن  شريك متضامن  الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واالوديده على محمد على  شركة ت -  66

برقم       21211212والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

31734 

سحب ليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالنابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  الما -  67

    21211212وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

31734برقم     

سحب والهيئات الماليه كالنابغه حسن السيد طه  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  الماليه مع البنوك والمصارف  -  68

    21211212وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

31734برقم     

اع اليدصبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب وا -  69

برقم       21211212والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

31734 

اليداع صبريه على محمد على  شركة تضامن  مدير و شريك  الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب وا -  70

برقم       21211212غلق الحسابات ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : والتوقيع على الشيكات وفتح و

31734 

برقم       21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  71

16141 

برقم       21211213يك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ : مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شر -  72

16141 

برقم       21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  73

16141 

برقم       21211213ريخ : سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  تخارج الشريك من الشركه ، تا -  74

16141 

برقم       21211213سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  75

16141 

برقم       21211213سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  76

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  77

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  78

16141 

برقم       21211213كة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ : على محمد على محمد الفقى  شر -  79

16141 

برقم       21211213ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  80

16141 
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برقم       21211213من الشركه ، تاريخ : ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك  -  81

16141 

برقم       21211213ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  82

16141 

برقم     21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  83

  16141  

برقم     21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  84

  16141  

برقم     21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  85

  16141  

برقم       21211213سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  86

16141 

برقم       21211213سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  87

16141 

برقم       21211213ة تضامن  شريك متضامن  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ : سهير عياد جرجس موسى  شرك -  88

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  89

16141 

برقم       21211213تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ : على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك   -  90

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  91

16141 

برقم       21211213، تاريخ : ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه  -  92

16141 

برقم       21211213ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  93

16141 

برقم       21211213ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  تم تخارج الشريك من الشركه ، تاريخ :  -  94

61411  

برقم       21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  95

16141 

برقم       21211213مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  96

16141 

برقم       21211213ج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ : مهند ممدوح مبروك على فر -  97

16141 
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برقم       21211213سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  98

16141 

برقم       21211213من ، تاريخ : سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  انضمام شريك متضا -  99

16141 

برقم       21211213سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  100

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  101

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  102

16141 

برقم       21211213على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  103

16141 

برقم       21211213ضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ : ممدوح مبروك على فرج  شركة ت -  104

16141 

برقم       21211213ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تاريخ :  -  105

16141 

برقم       21211213ريخ : ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام شريك متضامن ، تا -  106

16141 

فردا مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع من -  107

قيع على التووله الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  و

السجل الشيكات باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213كه ، تاريخ : االقتراض من البنوك باسم الشر  

فردا مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع من -  108

التوقيع على و  وله الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات

السجل الشيكات باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213سم الشركه ، تاريخ : االقتراض من البنوك با  

فردا مهند ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع من -  109

التوقيع على الصفقات  ووله الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد و

السجل الشيكات باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213بنوك باسم الشركه ، تاريخ : االقتراض من ال  

ردا وله سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منف -  110

توقيع على والصفقات  وال الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد

السجل الشيكات باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213البنوك باسم الشركه ، تاريخ : االقتراض من   
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ردا وله سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منف -  111

توقيع على قد والصفقات  والالحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعا

السجل الشيكات باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213ن البنوك باسم الشركه ، تاريخ : االقتراض م  

ردا وله سهير عياد جرجس موسى  شركة تضامن  شريك متضامن  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منف -  112

توقيع على عاقد والصفقات  والالحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والت

السجل الشيكات باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :  االقتراض  

ردا وله على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منف -  113

توقيع على الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  وال

السجل ثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات والشيكات باسم الشركه والم

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21211213االقتراض من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :   

ردا وله على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منف -  114

توقيع على الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  وال

السجل ه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات والشيكات باسم الشرك

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141رقم   ب    21211213االقتراض من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :   

ردا وله على محمد على محمد الفقى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منف -  115

توقيع على الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  وال

السجل الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات و الشيكات باسم

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       32121121االقتراض من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :   

ا وله ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منفرد -  116

توقيع على الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  وال

السجل سم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات والشيكات با

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       21321211االقتراض من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :   

ا وله ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منفرد -  117

توقيع على الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  وال

السجل باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات والشيكات 

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       11213212االقتراض من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :   

ا وله ممدوح مبروك على فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  انضمام الشريك للشركه و له حق االداره والتوقيع منفرد -  118

توقيع على الحق فى اداره الشركه من الناحيه الفنيه واالداريه والحسابيه وله الحق فى السحب وااليداع والتعاقد والصفقات  وال

السجل ت باسم الشركه والمثول امام كافه الجهات الحكوميه والشركات واالفراد والمؤسسات ومكاتب العمل والتامينات والشيكا

الحيه والشهر العقارى ومصلحه الضرائب وله الحق فى توكيل كل او بعض اختصاصاته للغير من خارج الشركه كما انه له ص

16141برقم       12112132االقتراض من البنوك باسم الشركه ، تاريخ :   
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قيع يحيى محمد سعد محمد عبد الرحمن  شركة تضامن  مدير و شريك  ) انضم الى الشركه( ///// يعدل حق االداره والتو -  119

    21211212ليكون لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين على ان يكون باسم الشركه ولصالح أغراضها ، تاريخ : 

41115برقم     

قيع يحيى محمد سعد محمد عبد الرحمن  شركة تضامن  مدير و شريك  ) انضم الى الشركه( ///// يعدل حق االداره والتو -  120

    21211212ليكون لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين على ان يكون باسم الشركه ولصالح أغراضها ، تاريخ : 

54111برقم     

قيع مد سعد محمد عبد الرحمن  شركة تضامن  مدير و شريك  ) انضم الى الشركه( ///// يعدل حق االداره والتويحيى مح -  121

    21211212ليكون لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين على ان يكون باسم الشركه ولصالح أغراضها ، تاريخ : 

54111برقم     

قيع حمن  شركة تضامن  مدير و شريك  ) انضم الى الشركه( ///// يعدل حق االداره والتويحيى محمد سعد محمد عبد الر -  122

    21211212ليكون لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين على ان يكون باسم الشركه ولصالح أغراضها ، تاريخ : 

54111برقم     

:  موصى  تم تخارج شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ شريف علد عبد الجواد الجندى  توصية بسيطة  شريك -  123

41127برقم       21211212  

:  شريف علد عبد الجواد الجندى  توصية بسيطة  شريك موصى  تم تخارج شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ -  124

41127برقم       21211212  

تم تخارج شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ :   شريف علد عبد الجواد الجندى  شركة تضامن  شريك موصى -  125

41127برقم       21211212  

شريف علد عبد الجواد الجندى  شركة تضامن  شريك موصى  تم تخارج شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ :  -  126

41127برقم       21211212  

برقم       21211216تخارج من الشركه( ، تاريخ : امجد ممدوح محفوظ اسعد حبشى  شركة تضامن  مدير و شريك  )  -  127

32522 

برقم       21211216امجد ممدوح محفوظ اسعد حبشى  شركة تضامن  مدير و شريك  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  128

32522 

    21211216: شريف مجدى توفيق اسكندر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ  -  129

32522برقم     

    21211216شريف مجدى توفيق اسكندر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  ) تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  130

32522برقم     

 جمال احمد احمد محمد سلهوب  توصية بسيطة  تحميل  يختص السيد/جمال احمد احمد محمد سلهوب بنشاط التخليص -  131

54212برقم       21211223بالشركه بصفته المدير المسئول عن التخليص الجمركى ، تاريخ :  الجمركى  

 جمال احمد احمد محمد سلهوب  توصية بسيطة  تحميل  يختص السيد/جمال احمد احمد محمد سلهوب بنشاط التخليص -  132

54212برقم       12112232الجمركى بالشركه بصفته المدير المسئول عن التخليص الجمركى ، تاريخ :   

حمد عبد عادل محمد عبد النبى يوسف  توصية بسيطة  مدير و شريك  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه للشريك عادل م -  133

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وتاغراضها وجميع 

41127برقم       21211223شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ :   
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حمد عبد م عادل محمد عبد النبى يوسف  توصية بسيطة  مدير و شريك  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه للشريك عادل -  134

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج اغراضها وجميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وت

41127برقم       21211223يخ : شريك موصى مذكور بالعقد ، تار  

د عبد عادل محمد عبد النبى يوسف  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه للشريك عادل محم -  135

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج جميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وتاغراضها و

41127برقم       21211223شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ :   

د عبد عادل محمعادل محمد عبد النبى يوسف  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه للشريك  -  136

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج اغراضها وجميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وت

41127برقم       21211223تاريخ :  شريك موصى مذكور بالعقد ،  

مد عبد عمرو محمد ابو الحمد عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه للشريك عادل مح -  137

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج اضها وجميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وتاغر

41127برقم       21211223شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ :   

مد عبد للشريك عادل مح عمرو محمد ابو الحمد عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه -  138

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج اغراضها وجميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وت

41127برقم       21211223بالعقد ، تاريخ : شريك موصى مذكور   

عبد  عمرو محمد ابو الحمد عثمان  شركة تضامن  شريك متضامن  وحق االدارة والتوقيع عن الشركه للشريك عادل محمد -  139

ضمن ه والنبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج اغراضها وجميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وت

41127برقم       21211223شريك موصى مذكور بالعقد ، تاريخ :   

عبد  الشركه للشريك عادل محمدعمرو محمد ابو الحمد عثمان  شركة تضامن  شريك متضامن  وحق االدارة والتوقيع عن  -  140

ه وضمن النبى يوسف المتضامن وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال الصادره منه بعنوان الشرك

م تخارج اغراضها وجميع المعامالت البنكيه الخاصه بارصده الشركه وحق التوقيع على الشيكات والعقود الخاصه بالشركه .وت

41127برقم       21211223مذكور بالعقد ، تاريخ : شريك موصى   

برقم       21211227احمد محمد احمد على  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  141

46273 

برقم       21211227احمد محمد احمد على  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  142

46273 

برقم       21211227احمد محمد احمد على  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  143

46273 

برقم       21211227بسيطة  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  احمد محمد احمد على  توصية -  144

46273 

برقم       21211227احمد محمد احمد على  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  145

46273 
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برقم       21211227خارج من الشركه( ، تاريخ : احمد محمد احمد على  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  )ت -  146

46273 

برقم       21211227خالد ثروت محمود محمد خضر  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  147

46273 

برقم       21211227خالد ثروت محمود محمد خضر  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  148

46273 

برقم       21211227خالد ثروت محمود محمد خضر  شركة تضامن  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  149

46273 

برقم       21211227خالد ثروت محمود محمد خضر  توصية بسيطة  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  150

46273 

برقم       21211227محمود محمد خضر  توصية بسيطة  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  خالد ثروت -  151

46273 

برقم       21211227خالد ثروت محمود محمد خضر  توصية بسيطة  مدير و شريك  )تخارج من الشركه( ، تاريخ :  -  152

46273 

طرف من متخارج  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع للاحمد محمد احمد على  شركة تضامن  شريك متضا -  153

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه سابات وشراء كافه االموال افتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الح

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

طرف شريك متضامن متخارج  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع للاحمد محمد احمد على  شركة تضامن   -  154

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال افتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات 

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

طرف ة تضامن  شريك متضامن متخارج  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع للاحمد محمد احمد على  شرك -  155

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال ا فتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

للطرف  على  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع احمد محمد احمد -  156

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه اع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال افتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليد

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

للطرف  محمد احمد على  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع احمد -  157

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه سحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال افتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه وال

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   
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 137 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

للطرف  احمد محمد احمد على  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع -  158

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال افتح الحسابات فى البنوك باسم 

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273   برقم    21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

طرف خالد ثروت محمود محمد خضر  شركة تضامن  مدير و شريك  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع لل -  159

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه وك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال افتح الحسابات فى البن

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

طرف خالد ثروت محمود محمد خضر  شركة تضامن  مدير و شريك  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع لل -  160

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال ا فتح الحسابات

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

طرف خالد ثروت محمود محمد خضر  شركة تضامن  مدير و شريك  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع لل -  161

نشاطها وحق  االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال افتح 

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227تاريخ : والعقاريه والسيارات ،   

للطرف  خالد ثروت محمود محمد خضر  توصية بسيطة  مدير و شريك  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع -  162

وحق  نشاطها االول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباشره

لمنقوله والعقاريه فتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال ا

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227سيارات ، تاريخ : والعقاريه وال  

للطرف  خالد ثروت محمود محمد خضر  توصية بسيطة  مدير و شريك  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع -  163

نشاطها وحق  رهاالول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الشركه ومباش

لمنقوله والعقاريه فتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال ا

ول الشركه المنقوله والسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227قاريه والسيارات ، تاريخ : والع  

للطرف  خالد ثروت محمود محمد خضر  توصية بسيطة  مدير و شريك  اتفق الشركاء على ان يكون حق االداره والتوقيع -  164

نشاطها وحق  ركه ومباشرهاالول منفردا او لمن ينوب عنهما قانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراض الش

لمنقوله والعقاريه فتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والسحب وااليداع واستالم الشيكات وكشوف الحسابات وشراء كافه االموال ا

قوله ول الشركه المنوالسيارات باسم الشركه والتوقيع على العقود باسم الشركه والتوقيع على الشيكات والرهن واالقتراض وبيع اص

46273برقم       21211227والعقاريه والسيارات ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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ه شركة خالد ثروت محمود وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عن-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  1

46273برقم       27212112تضامن ، تاريخ :   

    21211227خالد ثروت محمود وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : -ايجل ترانسبورت -  2

46273برقم     

نه شركة خالد ثروت محمود وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر ع-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  3

46273برقم       21211227تضامن ، تاريخ :   

ة نه توصيخالد ثروت محمود وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر ع-تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  4

46273برقم       21211227بسيطة ، تاريخ :   

    21211227خالد ثروت محمود وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : -ايجل ترانسبورت -  5

46273برقم     

ر عنه توصية ومشهخالد ثروت محمود وشريكته  توصية بسيطة  ملخص -تعديل االسم التجارى للشركه الى/ايجل ترانسبورت -  6

46273برقم       21211227بسيطة ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

21327برقم       21211214، تاريخ :  5512محمد سمير اسماعيل حسن     -  1  

21221برقم       21211214، تاريخ :  5466نسيم الرشدى رسن ابراهيم     -  2  

11257برقم       21211214، تاريخ :  5462رانيا السيد محمد السيد شريف     -  3  

7222برقم       21211214، تاريخ :  5426جابر محمود محمد محمد     -  4  

13537برقم       21211214، تاريخ :  5513سن    اكرامى على ابو الفضل ح -  5  

21213برقم       21211214، تاريخ :  5462هاله نظير اخنوخ جريس     -  6  

21252برقم       21211215، تاريخ :  5531محمد السيد السيد احمد ابو زيد     -  7  

16661برقم       12152121، تاريخ :  5536دينا محمد مجدى محمد عبد المحسن كريم     -  8  

21416برقم       21211215، تاريخ :  5556اسالم يوسف سعيد يوسف نصرالله     -  9  

7434برقم       21211215، تاريخ :  5553محمد حسن عبد المنعم حسن عمران     -  10  
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12113برقم       21211215، تاريخ :  5532محمد سعد صالح رحيم     -  11  

12224برقم       21211212، تاريخ :  5213محمد محمود محمد    اسالم  -  12  

17351برقم       21211212، تاريخ :  5577ماهر بخيت عبيد بخيت     -  13  

2223برقم       21211212، تاريخ :  5572على محفوظ على مرعى     -  14  

3227برقم       21211212، تاريخ :  5524ابراهيم ابراهيم كامل ابوعسل     -  15  

3272برقم       21211212، تاريخ :  5567محمود فوزى عبدالرحمن عجمى     -  16  

21732برقم       21211212، تاريخ :  5527فرج قطب عوض سليمان ) الفرج لتجارة السيارات (     -  17  

21613برقم       21211212، تاريخ :  5211احمد محمد احمد سحلول     -  18  

2212برقم       21211212، تاريخ :  5221احمد عبد الحفيظ عبد العاطى الصاوى الدفتار     -  19  

14422برقم       21211216، تاريخ :  5232شعبان محمد عمران مرسى)عمران لتجاره االلبان(     -  20  

21141برقم       21211216، تاريخ :  5242طارق عطيه سالمه عطيه     -  21  

12673برقم       21211216، تاريخ :  5253اسماعيل عبد المنعم عبدالله احمد     -  22  

21261برقم       21211216، تاريخ :  5222اشرف فوزى محمد سلطان     -  23  

16242برقم       21211216، تاريخ :  5233رافت رزق ابوزيد سعد     -  24  

17222برقم       21211216، تاريخ :  5222جوزيف عادل عزيز عبيد حنا     -  25  

15522برقم       21211216، تاريخ :  5251تهانى بدرى محمد بدرى     -  26  

21772برقم       21211216، تاريخ :  5232جمال محمد على درويش     -  27  

11431برقم       21211216، تاريخ :  5231احمد اسالم السيد عبدالفتاح     -  28  

12162برقم       21211216، تاريخ :  5231على محمود عبدالحفيظ امين     -  29  

21434برقم       21211216، تاريخ :  5232احمد محمد عبدالوهاب مصطفى زياده     -  30  

21272برقم       21211216، تاريخ :  5237رفعت فؤاد سالمه بولس     -  31  

21125برقم       21211211، تاريخ :  5224 حسن محمد فتحى عبد الظاهر حسن    -  32  

21243برقم       21211211، تاريخ :  5222محمد محمود عويس ابو خزيم     -  33  

21455برقم       21211211، تاريخ :  5264الخالد لتجاره الحديد و المعادن     -خالد رجب ابراهيم صيام  -  34  

21455برقم       21211211، تاريخ :  5264تجاره الحديد والمعادن    الخالد ل-تعدل االسم التجارى الى -  35  

12151برقم       21211211، تاريخ :  5222محمد علي عبد الرحمن علي مرزوق     -  36  

22144برقم       21211211، تاريخ :  5715احمد عبدالمنصف محمد محمد حبيب     -  37  
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11772برقم       21211211، تاريخ :  5716   محمد رضوان عبد الرازق طلبه  -  38  

21142برقم       21211211، تاريخ :  5223رمضان عبد اآلخر احمد ابوزيد     -  39  

2726برقم       21211211، تاريخ :  5265حلمى محمد جابر هالل     -  40  

15352رقم   ب    21211211، تاريخ :  5221محمد عبد الوهاب محمد ابو مندور     -  41  

215برقم       21211211، تاريخ :  5262عالء عزت محمد احمد سيف الدين     -  42  

2212برقم       21211211، تاريخ :  5272محمد حامد سليمان حمزه     -  43  

16711برقم       21211211، تاريخ :  5735منى محمد السيد الزنكلونى     -  44  

17623برقم       21211211، تاريخ :  5715رجس عبد النور    ايزيس عبد المسيح ج -  45  

11721برقم       21211211، تاريخ :  5742ياسر يوسف عبد الفتاح على     -  46  

12722برقم       21211211، تاريخ :  5711يسريه حمزه على العراقى     -  47  

17625برقم       21211211، تاريخ :  5714رامى عباس احمد ابراهيم على     -  48  

21234برقم       21211211، تاريخ :  5712شريف محمد بدوى محمد     -  49  

11721برقم       21211211، تاريخ :  5743ياسر يوسف عبد الفتاح على     -  50  

3162برقم       21211211تاريخ : ،  5732عبدالعزيز طه احمد طه     -  51  

12172برقم       21211211، تاريخ :  5721تعديل االسم التجارى الى / الطاهر للتوريدات العمومية والتركيبات     -  52  

12172برقم       21211211، تاريخ :  5721الطاهر على محمد محمد ضيا     -  53  

12522برقم       21211211، تاريخ :  7125ابراهيم فيصل عوض عبد الواحد     -  54  

6711برقم       21211212، تاريخ :  5763سوسن محمد طلبه عيد     -  55  

262برقم       21211212، تاريخ :  5216محمود فوزى ابو العزم     -  56  

11422برقم       21211212، تاريخ :  5211جمال عبد الفتاح فهيم بدوي     -  57  

11742برقم       21211212، تاريخ :  5773تحى السيد محمد اسماعيل    ف -  58  

14571برقم       21211212، تاريخ :  5212عمرو محمد على بكر     -  59  

12215برقم       21211212، تاريخ :  5777اشرف حامد عبد الفتاح رضوان     -  60  

21517برقم       21211212:  ، تاريخ 5761احمد محمد مصطفى محمد راضى     -  61  

4234برقم       21211212، تاريخ :  5721تم تعديل االسم التجارى الى / كشك للبويات والحدايد     -  62  

4234برقم       21211212، تاريخ :  5721عبد الرزاق محمد عبد الرزاق محمد كشك     -  63  

16624برقم       21211213، تاريخ :  1522محمد عبد المعبود عبد العاطى منصور     -  64  
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17263برقم       21211213، تاريخ :  5256احمد السيد محمد سيد احمد     -  65  

15164برقم       21211213، تاريخ :  5212ابراهيم جمعه امين محمد السماحى     -  66  

2613  برقم     21211213، تاريخ :  5214مدحت على احمد كامل كاشف     -  67  

15122برقم       21211213، تاريخ :  5232العيسى     -اشرف عيسى محمد عبد الله  -  68  

7362برقم       21211213، تاريخ :  5237نوار للخدمات البحريه    -السيد السيد السعيد محمد نوار -  69  

12172برقم       21211213، تاريخ :  5231فرج محمد فرج ادريس     -  70  

15452برقم       21211213، تاريخ :  5241احمد رفاعى محمد عبد الرحمن     -  71  

621برقم       21211213، تاريخ :  5243فهمى محمد مصطفى منسى     -  72  

    21211212، تاريخ :  5221تم تعديل االسم التجارى الى / مكتب احمد محمد على الشامى لنقل الموتى ) حانوتى (     -  73
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