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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن بيع  20222برقم  22222222، قيد فى  202220222مها خميس احمد محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ش بستان الفاضل محل بالدور االرضى السيدة زينب41مستلزمات طبية ، بجهة :   

عن مطعم فول  20221رقم ب 22222212، قيد فى  02220222محمد حسن عبد العال فاتوري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ش الفتح دار السالم20وطعمية ، بجهة :   

عن  20141برقم  22222212، قيد فى  02220222محمد عادل حسنى احمد حسنى حسن حسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

3ميدان الحرية شقة رقم  101توريدات عامة قيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : ش   

عن مقاوالت  20250برقم  22222222، قيد فى  122220222ربيعى  عاشور مهنى عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

عمارات  125متخصصة و تركبيات و صيانة محطات و شبكات مياة و ميكانيكا و كهرباء ، بجهة : البساتين محل دور الالولل رقم 

 صقر قريش

عن توريدات  20123برقم  22222224، قيد فى  1222220222سوريال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ساميه لبيب ميخائيل  -  5

ش السيده زينب من ش الفيوم 12عمومية ، بجهة : دار السالم   

عن  20112برقم  22222212، قيد فى  102220222انطونيوس نسيم جاب الله عبد النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ش  2جهة : مه وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وفيما عدا االنترنتودون توريد مواد دعايه واعالن ، بمقاوالت عا

 احمد غانم من ش بهجت االسالم عزبه خيرالله

عن توريدات  20113برقم  22222213، قيد فى  022220222حسين شحاته بيومى  محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ش الريس سالم فرج يوسف 0ومية ، بجهة : المعادى عم  

عن حدايد و بويات  20123برقم  22222212، قيد فى  222220222احمد محمد اسماعيل محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

م روالن المقطم 5محل  124بالجملة ، بجهة : اللخليفة   

عن بيع زيوت  20222برقم  22222212، قيد فى  02220222رأس ماله ،  محمد عبدالمجيد احمد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ،  -  9

 و شحوم ، بجهة : ش االماميين عزبة خير الله دار السالم

عن مقاوالت و  20122برقم  22222224، قيد فى  022220222ابراهيم رزق اباهيم عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

ش السيده زينب من ش الفيوم 12سالم توريدات عمومية ، بجهة : دار ال  

عن تجارة خردة  20252برقم  22222222، قيد فى  122220222حمدى مصطفى جابر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ش نور االسالم عزبة خير الله دار السالم 12و تخشاب قديمة و توريدات عمومية ، بجهة :   

عن مطاعم  20252برقم  22222224، قيد فى  022220222جر فرد ، رأس ماله ،  لميا حسين محمد حسن شادى  ، تا -  12

المقطم 2عمارات البترول عماره  2ش  2220تقديم الماكوالت ، بجهة :   

عن توريدات  20133برقم  22222212، قيد فى  0222220222عزه مجدى حسن طوسون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

تقسيم ضباط امن الموانى المعراج المعادى 4222عمارة الرحمن  121يوتر والنت ، بجهة : عمومية فيما عدا الكمب  

عن ورشة  20143برقم  22222212، قيد فى  122220222اكرامى زكى ابراهيم حبيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

خان ابوطاقية 4قار رقم بالدور الثالث فوق االرضى بالع 12تشغيل مصوغات ، بجهة : الجمالية ورشة رقم   
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عن توريدات عموميه  20222برقم  22222224، قيد فى  222220222سالمه احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

نموزج  3الشطر الثامن قطعه  3/3فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وفيما عدا مواد الدعايه واالعالن والمقاوالت والتصدير ، بجهة : 

أ المعادى الجديده 02  

عن محل  20221برقم  22222224، قيد فى  222220222يحي فتحى احمد على قواده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ش نور االسالم كوتسيكا محل 1مجوهرات ، بجهة : المعادى   

عن تجهيز حفالت  20224م برق 22222222، قيد فى  122220222هيثم حسين سيد مبارز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

ش رشاد نصر من ش فايده  22، بجهة : العقار  2212لسنة  221موافقه امنيه رقم  -واداره المطاعم فيما عدا خدمات االنترنت 

 كامل بين المزارع حجره بالدور االول فوق االرضى البساتين

عن  20222برقم  22222222، قيد فى  22220222  عماد عبدالحليم محمد كامل عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  18

ش يونس من السكة الحديد قهوه فتوح 15مكتب تصدير ، بجهة : البساتين   

 20122برقم  22222220، قيد فى  022220222ايمن محمد عاطف حسين عز الدين ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

لعمالة ا عدا اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينية و المصاحف و االنترنت و اعن دعاية و اعالن  و توريدات و مقاوالت فيم

الشطر  1/12، بجهة : المعادى  2222ل100و االمن و الحراسة و بعد الحصول على اللتراخيص اللالزمة بالموافقة االمنيه رقم 

2اللدور  21التاسع المعادى الجديدة شقة   

 20222برقم  22222220، قيد فى  0222220222عبدالرءوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجائى عصام الدين رجائى  -  20

، بجهة : زهراء  12و المجموعة  2من المجموعة  32عن تخليص جمركى و شحن دولى و استيراد و تصدير فيما عدا الفقرة 

22ش  2المعادى الشطر العاشر عمارة   

عن االستيراد  20140برقم  22222212، قيد فى  0222220222، رأس ماله ،  عبد الرحيم توفيق عباس  ، تاجر فرد  -  21

، بجهة  2من المجموعه  32والفقرة  12والتصدير والتوكيالت التجارية واللقاحات البيطرية واضافات االعالف فيما عدا المجموعه 

ابراج بدر البساتين 13:   

عن تعبئة و  20102برقم  22222224، قيد فى  2222220222س ماله ،  عبدالله محمد الششتاوى حسن  ، تاجر فرد ، رأ -  22

ش محمد عبدالنبى من ش زيدان المطبعة 0تجارة مواد غذائية ارز و مكرونة و بقوليات ، بجهة : دار السالم   

عن مطبخ  22013برقم  22222212، قيد فى  222220222خالد ابراهيم فوزى عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

ت عمومى و دليفرى ) توصيل طلبات ( عزومات و وجبات جاهزة و وجبات سريعة و وجبات مجمدة و منتجات غذائية و مخبوزا

ش الجزيرة الوسطى الزمالك قصر النيل1بالعقار   0و  4كاتيرنج ، بجهة : محلين   

عن المقاوالت  20225برقم  22222220، قيد فى  1202220222سيد محمد عبدالقوى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

ش شوقى عبدالمنعم تقسيم الالسلكى المعادى 2ز /  0العامة و االستثمار العقارى و مقاوالت المبانى الجاهزة ، بجهة :   

فيما عن مكتبه  20225برقم  22222222، قيد فى  02220222رضا محمود حسن عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

ش محمد بن صارم 0عدا التصوير وخدمات االنترنت ، بجهة :   

عن تسويق و بيع  20220برقم  22222211، قيد فى  022220222بطرس ناجى نعيم اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

4ق  12وحده ادارية الدور  101اجهزة كهربائية فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماتة ، بجهة : المعادى ش   

عن مكتب  20251برقم  22222220، قيد فى  02220222ماله ،  مروه محمد صالح محمد عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس  -  27

ة بموجب ترجمه فيما عدا خدمات االنترنت والصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص الالزم

نىش كورنيش النيل الملك الصالح شقة بالدور الثا 1225، بجهة : عقار  2222لسنة  132موافقة امنية رقم   

عن اعمال زخارف  20224برقم  22222224، قيد فى  122220222وليد محمود عثمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

ش االشراف من مصر حلوان الزراعى 14معماريه ، بجهة :   
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عن تقديم  20122برقم  22222212، قيد فى  02220222ابراهيم للمشروبات الساخنة و البارده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

ش البرازيل الزمالك 4المشروبات الساخنة و البارده دون الكحولية ، بجهة :   

عن سوبر ماركت  20134برقم  22222212، قيد فى  02220222اكرام الياس ابراهيم نصيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

ش ارض االمامين بالظاهر 2، بجهة :   

عن بقاله شامله ،  20220برقم  22222224، قيد فى  522220222ليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد كمال حسن خ -  31

محل مساكن االنشاءات المقطم الخليفه 23بجهة :   

عن العاب بالى  20125برقم  22222212، قيد فى  122220222على محمد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

صادر برقم 2222لسنه  21دمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه بموجب موافقه امنيه رقم استيشن فيما عدا خ

ش مؤنس افندى 11، بجهة :  2222/2/15بتاريخ  4431  

عن سوبر ماركت  20121برقم  22222212، قيد فى  102220222احمد جمال محمود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ش احمد ذكى 40ساتين ، بجهة : الب  

عن كوافير  20152برقم  22222232، قيد فى  122220222دعاء السيد ابراهيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

البدروم العلوي مدينة الفرسان الخليفه 05حريمي ، بجهة : الخليفة   

عن التصدير ،  20112برقم  22222213فى  ، قيد 222220222حسن ثابت محمد هويدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

طريق مصر حلوان الزراعى برج بدر 02بجهة : المعادى   

عن  20223برقم  22222224، قيد فى  022220222مصطفى اسماعيل حمدى اسماعيل بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ش الكومى ميدان السيدة زينب 11زماته ، بجهة : خدمات نظافة وتوريدات عمومية فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستل  

عن بيع زيوت  20252برقم  22222222، قيد فى  122220222احمد محمد شوقى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

مصر حلوان الزارعى 220سيارات وخدمه سيارات وصيانه ، بجهة :   

عن االستيراد  20222برقم  22222222، قيد فى  0222220222  احمد محمد السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  38

الحى الثانى المقطم  3125، بجهة : شقة بالور االول من  2من المجموعة  32والفقرة  12والتصدير والمقاوالت فيما عدا المجموعة 

 الخليفة

عن تجارة  20223برقم  22222212ى ، قيد ف 022220222صالح محمد عبد السالم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

ش الخرطة الجديدة الشيخ مبارك 1بالعقار رقم  3وتغير زيوت سيارات ، بجهة : محل رقم   

عن مقاوالت  20142برقم  22222212، قيد فى  022220222مروه محمود مدبولى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

ش الشيخ الشعراوى تقسيم الالسلكى 4ح/  1تكميلية ، بجهة : المعادى  عامة و تشطيبات و ديكور و اساسات و اعمال  

عن بيع حلوى من  20144برقم  22222212، قيد فى  12220222هيام صادق حجازى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

م صالح الدين 44العجين ، بجهة : الخليفة   

عن دار نشر و توزيع  20122برقم  22222224، قيد فى  02220222اله ،  احمد ماهر حسنين على  ، تاجر فرد ، رأس م -  42

بالدور الثانى فوق االرضى 0شارع نولر حجره من شقة  32دون المصحف والمجالت و الكتب الدينية ، بجهة : عابدين / العقار   

عن  20102برقم  22222223فى ، قيد  1222220222منال عبد الحفيظ السعدنى رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

فوق االرضى المعادى 3المجاورة السادسسة المعراج شقة  2202تسويق عقارى ، بجهة : عقار   

عن ورشة  20121برقم  22222232، قيد فى  122220222حميدو حامد احمد عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

اية مدق الليثى خلف شركة  03دى مدق الليثى خلف شركة سالمه وجروب سابقا  224تقطيع الرخام و الجرانيت ، بجهة : البساتين 

 سالمه جروب
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عن ادارة بوفيهات  20122برقم  22222212، قيد فى  02220222نور اسماعيل محمد مبروك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

ح الديوره فم الخليج 11و محالت السندوش ، بجهة : السيدة زينب   

عن تجارة  20114برقم  22222213، قيد فى  0222220222فايز عبدالحليم عبدالرحمن صقر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

درب الكتاب ح اليهود 2لعب االطفال واالستيراد والتصدير ، بجهة :   

عن مطعم ،  20255م برق 22222222، قيد فى  222220222طارق محمد حسين محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

ش الروضه المنيل 12بجهة :   

عن ورشه تخريز  20223برقم  22222222، قيد فى  022220222مينا رفعت نصحى عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

الجماليه -منشيه ناصر-شارع سعد زخارى الزرايب  22بالستيك ، بجهة :   

عن  20102برقم  22222223، قيد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،   محمد عبد المالك سليم جاد الحق  ، تاجر -  49

4ش سنجر الخزان شقه  2توريدات عامه اثاث مكتبى فيما عدا اجهزه الكمبيوتر واالنترنت ، بجهة :   

عن بيع  20122برقم  22222212، قيد فى  1222220222مصطفى جهاد عبدالعزيز فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

مساكن اطلس ج المقطم 1م  13وبيالت ، بجهة : الخليفة ب م  

عن مكتب استيراد  03242برقم  22222225، قيد فى  0222220222ناصر عطيه سليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

ش فرج مرسى 2، بجهة :   

عن مكتب استيراد  03242برقم  22222252، قيد فى  0222220222ناصر عطيه سليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

المجاورة الثانيةالمعراج الدور االول البساتين 2224بالعقار  12و11، بجهة :   

عن  20142برقم  22222212، قيد فى  02220222فتحى ميرغنى  فتحى عبدالله اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

المعراج العلوى البساتين -ا ش ابوالوف 3225توزيع مواد غذائية ، بجهة :   

عن خدمات  20110برقم  22222213، قيد فى  022220222اسامه عبد الله محمد على الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

السيدة زينب -ضريح سعد 21نظافه وجمع القمامه من المنازل ، بجهة :   

عن عطاره ، بجهة  20142برقم  22222212، قيد فى  122220222سيد حامد سيد حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ش محمد نور الدين01: البساتين   

عن مقهى ، بجهة :  20131برقم  22222215، قيد فى  122220222عماد احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

الخليفه -ه ابو سبحه ح حديد22  

عن مكتب تصدير ،  03242برقم  22222225، قيد فى  202220222ناصر عطية سليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

ش فرج يوسف 2بجهة :   

عن مكتب تصدير ،  03242برقم  22222225، قيد فى  202220222ناصر عطية سليم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

المجاورة الثانية المعراج الدولر االرضى البساتين 2224بالعقار  2و1جهة : شقة ب  

عن تصدير  20145برقم  22222212، قيد فى  122220222دارين عثمان محمد مشهور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

الحي  2251ن ، بجهة : الخليفة قطعه رقم ومقاوالت وتوريدات فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعاية واالعال

 السابع الهضبة الوسطى المقطم

عن كافى شوب ،  20155برقم  22222225، قيد فى  122220222حماده محمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

الدور االرضى 1محطة الونش مساكن مصر العليا المقطم مدخل  52بجهة : الخليفة بلوك   

عن ديكورات ، بجهة  20254برقم  22222222، قيد فى  02220222اسماء البيلى السيد البيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 : ش جمال الدين من ش النجاح عزبة خير الله دار السالم



 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

عن دار نشر  01222برقم  22222215، قيد فى  122220222يوسف السعيد ابراهيم المندوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ص الالزمه وتوزيع كتب فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخي

ش محمد مبارك من حسنين الدسوقي المعادي12، بجهة :  2222-2-12في  0442بموجب الموافقة االمنية رقم   

عن دعاية  20112برقم  22222213، قيد فى  022220222رد ، رأس ماله ،  سيف عمرو صالح العجماوى  ، تاجر ف -  63

ص الالزمة واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف وفيما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخي

منالدور الثا 20شريف باب اللوق شقة  1، بجهة :  2222لسنة  20بموجب موافقة امنية رقم   

عن تصوير  20125برقم  22222220، قيد فى  122220222ساره فؤاد فايز مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

كتب الخاصى بتنمية الموارد البشرية فيما عدا اصدار الصحف والمجالت وال C-D فوتوغرافى وتنمية موارد بشرية وبيع الكتب وال

 112، بجهة :  2222لسنة  2راسة بعد الحصول على التراخيص الالزمة موافقة امنية الدينية والمصاحف واالنترنت واالمن والح

الدور الثانى الزمالك 2يوليو شقة  22ش   

عن تجاره ادوات  20222برقم  22222220، قيد فى  122220222شادى فوزى السيد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

24شارع محمد مجدى ) مول جده ( محل  22سيد الببالوى ويأخذ شارع ال 10كهربائيه بالعموله ، بجهة :   

عن  20122برقم  22222215، قيد فى  1222220222ممدوح عبد المجيد السيد محمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

مساكن غرب السكه الحديد 12معرض بيع السيارات المستعمله ، بجهة : بلوك   

عن مقاوالت  20123برقم  22222215، قيد فى  022220222جيد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد عاشور عبد الم -  67

ش محمد االسكندرى طره 2عامه وتشطيبات وتوريد وتركيب الرخام ومواد العزل ، بجهة :   

عن شراء  20151برقم  22222222، قيد فى  1222220222موافي محمد مختار محمد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

السفن( وادارة  وبيع وتاجير جميع انواع السفن واليخوت والقاطرات البحرية والمستلزمات واالدوات البحرية وقطع الغيار ) مواتير

ش احمد بدر من ش حسنين دسوقي2السفن والقيام باعمال بناء واصالح السفن واليخوت البحرية ، بجهة :   

عن تشطيبات  20122برقم  22222212، قيد فى  1222220222اجر فرد ، رأس ماله ،  عمر مصطفى محمد صالح  ، ت -  69

الخليفة -الحي االول الهضبه الوسطى  المقطم  1121ق  1الدور  5وديكورات وتسويق عقاري ، بجهة : شقه   

عن استثمار عقارى و  20132برقم  22222215، قيد فى  02220222صابر محمد زكى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

مساكن مصر العليا 22ب  1م  3بيع و شراء و تأجير اراضى و عقارات لصالح الغير ، بجهة : المقطم شقة   

عن توريد  20121برقم  22222212، قيد فى  222220222محمد ابراهيم سيد عبد المعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

على من ابوالوفا ش اسماعيل 32وتركيب مصاعد ، بجهة :   

عن معرض بيع  20112برقم  22222213، قيد فى  022220222محمد صالح محمد خليدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

طره المعادى -ش كورنيش النيل 13على  11مراتب ، بجهة :   

عن  20122برقم  22222222، قيد فى  422220222محمود محمد الغمرى محسوب الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

الحى الخامس الهضبه الوسطى المقطم 2402اكسسوار حريمى ، بجهة : ق   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ية و تب الديناحمد محمد ابراهيم و شركاه   شركة  ،  تطوير و تصميم برمجيات فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و الك -  1

،قيدت فى  122220222،رأس مالها     2222لسنة  121المصاحف و بعد الحصول على التراخيص الالزمة موافقة امن رقم 



 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

ف و ، عن تطوير و تصميم برمجيات فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينية و المصاح 20154برقم  22222225

ش مصر حلوان الزراعى عمارة  02، بجهة : المعادى  2222لسنة  121وافقة امن رقم بعد الحصول على التراخيص الالزمة م

11حسين صدقى الدور االول شقة   

 عبد الرحمن عصام حامد الخولى وشريكه   شركة  ،   برمجه وتجاره االلكترونيات فيما عدا اصدار الصحف والمجالت -  2

فى  0255بصادر رقم  2222لسنه  25يص االزمه بموجب موافقه امنيه رقم والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخ

، عن برمجه وتجاره االلكترونيات فيما عدا  20105برقم  22222224،قيدت فى  022220222،رأس مالها     2222/5/21

لسنه  25امنيه رقم اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص االزمه بموجب موافقه 

ش بنزينه وطنيه الهضبه الوسطى المقطم 2122، بجهة :  2222/5/21فى  0255بصادر رقم  2222  

 22222220،قيدت فى  102220222شركة ثروت لخدمة السيارات   شركة  ،  تجارة قطع غيار السيارات   ،رأس مالها    -  3

ا شارع خان ابو طاقية2: الجمالية ، عن تجارة قطع غيار السيارات ، بجهة  20222برقم   

ا   طه خليل ابراهيم سيف و شريكة   شركة  ،  مركز خدمة و صيانة السيارات و توريدات قطع غيار و معدات   ،رأس ماله -  4

، عن مركز خدمة و صيانة السيارات و توريدات قطع غيار و معدات ، بجهة  20122برقم  22222215،قيدت فى  022220222

عمارات صقر قريش ش االتوستيراد 120عادى : الم  

رنت والعماله محمد حمزة و شريكة   شركة  ،   مكتب لتعليم الرسم والموسيقى والتصوير الفوتوغرافى فيما عدا خدمات االنت -  5

،قيدت فى  222220222،رأس مالها     2222لسنة  152واالمن والحراسه بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقة امن رقم 

عماله واالمن ، عن مكتب لتعليم الرسم والموسيقى والتصوير الفوتوغرافى فيما عدا خدمات االنترنت وال 20100برقم  22222224

ب مكرر شارع  23، بجهة : قصر النيل _ 2222لسنة  152والحراسه بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقة امن رقم 

 اسماعيل محمد الزمالك

برقم  22222211،قيدت فى  122220222حيد عبدالعال على عثمان و شريكتة   شركة  ،  محل مالبس  ،رأس مالها   و -  6

مول ريحانة ريزدنس زهراء 40، عن محل مالبس ، بجهة : المعادى محل  20222  

،قيدت فى  102220222احمد رضا عبدالمنعم و شريكة   شركة  ،  توريدات عمومية و مقاوالت عمومية   ،رأس مالها    -  7

الشطر  41بلوك س  11، عن توريدات عمومية و مقاوالت عمومية ، بجهة : المعادى عمارة رقم  20132برقم  22222212

 الثامن زهراء المعادى

عطية و شريكة   شركة  ،  توريدات وتجارة المواد االسمنتيه ومقاوالت   ،رأس مالها    عبدالله مدحت مصطفى -  8

 25، عن توريدات وتجارة المواد االسمنتيه ومقاوالت ، بجهة : المعادى _ 20102برقم  22222224،قيدت فى  1222220222

 امتداد االمل _االتوستراد

 20220برقم  22222222،قيدت فى  102220222جراج سيارات  ،رأس مالها    محمد محمود الزلبانى و شركاه   شركة  ،  -  9

ش الفلكى 25، عن جراج سيارات ، بجهة : عابدين   

 مؤمن شحاته حسن وشركاه   شركة  ،  مقاوالت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته   ،رأس -  10

، عن مقاوالت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر  20120برقم  22222221،قيدت فى  222220222مالها   

ش هدى شعراوى الهضبه العليا المقطم 2424ومستلزماته ، بجهة : قطعه   

،قيدت  122220222ناجى طه عبدالفضيل ومصطفى ناجى طه عبدالفضيل   شركة  ،  تجارة السبح القطاعى   ،رأس مالها    -  11

الدور االول بعد االرضى 12/2، عن تجارة السبح القطاعى ، بجهة : خان جعفر بالعقار  20152برقم  25222222فى   

يدات حاتم احمد عبدالسالم و شريكة   شركة  ،  المقاوالت العمومية و االعمال الهندسية و التشطيبات و الديكور و التور -  12

ر العربية  ات التشطيبات و الديكور و التوكيالت التجارية داخل جمهورية مصالخاصة باالعمال الهندسية و الكهربائية و مستلزم

، عن المقاوالت العمومية و االعمال الهندسية و التشطيبات و  20123برقم  22222231،قيدت فى  022220222،رأس مالها   

جارية داخل ت و الديكور و التوكيالت التالديكور و التوريدات الخاصة باالعمال الهندسية و الكهربائية و مستلزمات التشطيبا

د الدور االول سما المقطم 13جمهورية مصر العربية ، بجهة : الخليفة ابراج سما ق   



 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

،قيدت فى  122220222محمد سعيد بركات وشريكه   شركة  ،  توريد وتعبئة محاليل وكواشف معملية   ،رأس مالها    -  13

الدور  23م السادسة المعراج الوحدة  2200عبئة محاليل وكواشف معملية ، بجهة : ع ، عن توريد وت 20130برقم  22222212

 الثانى

 022220222محمد عبدالستار و شريكة   شركة  ،  تجارة و توزيع المواد الغذائية و مستلزمات المخابز  ،رأس مالها    -  14

ش مباحث  41ئية و مستلزمات المخابز ، بجهة : البساتين ، عن تجارة و توزيع المواد الغذا 20101برقم  22222223،قيدت فى 

 االموال البساتين

علي محمد وشريكة   شركة  ،  التسويق الرياضي ) تسويق العبين داخل جمهورية مصر العربية (  ،رأس مالها    -  15

ورية مصر العربية ( ، ، عن التسويق الرياضي ) تسويق العبين داخل جمه 20122برقم  22222220،قيدت فى  02220222

ش احمد زكي المعادي 124بجهة :   

أس عمر خالد وعبد الرحمن خالد وشركائهما   شركة  ،  تجاره وصيانه الدراجات بجميع انواعها والدرجات الكهربائيه   ،ر -  16

الدرجات الكهربائيه ، ، عن تجاره وصيانه الدراجات بجميع انواعها و 20222برقم  22222222،قيدت فى  222220222مالها   

الحى الرابع ش د محمد سيد بدوى الهضبه الوسطى المقطم خلف الجامعه الحديثه قسم المقطم 0300بجهة : القطعه   

أس مالها   تامر نبيل سيد عبدالله و شريكة   شركة  ،  توريد مستلزمات طبية و االجهزة الطبية و التوريدات العمومية  ،ر -  17

 ، عن توريد مستلزمات طبية و االجهزة الطبية و التوريدات العمومية ، بجهة 20122برقم  22222212فى  ،قيدت 022220222

ش الملك المظفر الروضة المنيل 15:   

ثما عدا محمود انور عبدالتواب وشريكه   شركة  ،  المقاوالت والتوريدات العمومية وتوريد مضخات المياه ومستلزماتها في -  18

، عن المقاوالت  20112برقم  22222213،قيدت فى  1222220222الكمبيوتر ومستلزماته  ،رأس مالها    توريد اجهزة

عقار رقم  24ة والتوريدات العمومية وتوريد مضخات المياه ومستلزماتها فيثما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : شق

ش امتداد االمل 121  

 22222222،قيدت فى  1222220222ه   شركة  ،  ديكورات وتسويق عقارى   ،رأس مالها   اشرف محمد حسنى وشركا -  19

بالدور الثالث بعد االرضى بالمجاوره  2شقه رقم  2202، عن ديكورات وتسويق عقارى ، بجهة : عماره رقم  20222برقم 

 السادسه مدينه المعراج زهراء

،قيدت فى  222220222بيع و توريد الرخام و الجرانيت  ،رأس مالها   محمد احمد سيد حسن و شريكية   شركة  ،   -  20

، عن بيع و توريد الرخام و الجرانيت ، بجهة : المعادى القطعة 20120برقم  22222215  d/15 شق الثعبان 

،  20153رقم ب 22222222،قيدت فى  122220222هناء عياد العبد و شريكها   شركة  ،  توريد منظفات  ،رأس مالها    -  21

م نصر 2ش عامر مربع  5عن توريد منظفات ، بجهة : الجمالية عقار رقم   

 022220222مرفت جمال عبد الرحمن حسين وشريكها   شركة  ،  توريد مستلزمات طبيه فيما عدا االدويه  ،رأس مالها    -  22

ش الرشدى 23ويه ، بجهة : ، عن توريد مستلزمات طبيه فيما عدا االد 20222برقم  22222212،قيدت فى   

حسن محمد ابراهيم وشركاه   شركة  ،  دعايه واعالن وطباعه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه  -  23

بتاريخ 0222صادر برقم  2222لسنه  122والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه بموجب موافقه امنيه رقم 

، عن دعايه واعالن وطباعه فيما عدا اصدار  20152برقم  22222222،قيدت فى  3222220222مالها   ،رأس   21/5/2222

 122قم الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه بموجب موافقه امنيه ر

النيل كورنيش 143، بجهة :  21/5/2222بتاريخ 0222صادر برقم  2222لسنه   

طه اويس احمد زيدان وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عمومية وتوريدات عمومية وتشطيبات واعمال ديكور   ،رأس مالها    -  24

، عن مقاوالت عمومية وتوريدات عمومية وتشطيبات واعمال ديكور ، بجهة  20253برقم  22222220،قيدت فى  2222220222

زهراء المعادى -سادس الشطر ال -اطلس  02عمارة  24: شقه   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

، عن  20104برقم  22222223،قيدت فى  022220222احمد محمد على ندا و شريكتة   شركة  ،  بقاله  ،رأس مالها    -  25

ش ارض نوار من ش اوالد ندا مصر حلوان الزراعى كوتسيكا 1محل  1بقاله ، بجهة : المعادى عقار   

، عن  ،  20121برقم  22222224،قيدت فى  322220222ة  ،    ،رأس مالها   الحسن سيد عبدالمجيد و شريكة   شرك -  26

على ش عدلى المليجى المقطم 2230ق   3بجهة : الخلليفة محل   

،قيدت فى  422220222محمد سيد عبدالرحمن و شريكة   شركة  ،  بيع و توريد الرخام و الجرانيت  ،رأس مالها    -  27

بيع و توريد الرخام و الجرانيت ، بجهة : المعادى شق الثعبان المنطقة الصناعية بطره، عن  20124برقم  22222215  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    22222220، وفى تاريخ    52332شيماء احمد كمال الدين التهامى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 السجل  تم محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    22222222، وفى تاريخ    2223انور ناجى ساويرس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

لفرع من السجل التجارى للوفاها  

تم محو/شطب السجل  تم محو    22222222، وفى تاريخ    2223انور ناجى ساويرس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 القيد من السجل التجارى للوفاه

تم محو/شطب السجل    22222222، وفى تاريخ    22222محمود محمود محمد الزلبانى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

تم محو السجل التجارى للوفاة   

تم محو/شطب السجل  تم    22222222، وفى تاريخ    02105ابتسام غريب احمد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 محو اللسجل التجارى نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم محو    22222222، وفى تاريخ    22242حسين احمد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 القيد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل    22222212، وفى تاريخ    42002محمد حاتم محمد احمد ابوسنه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

امر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل    22222211، وفى تاريخ    22252سبق قيده برقم :   كريم عبده احمد المرسى عطا  ،  تاجر فرد  ،   - 8

تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل  تم    22222211، وفى تاريخ    00521محمود العطافى الششتاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

2222/2/11بتاريخ  10053تجارة بموجب امر محو رقم محو السجل التجارى نهائيا لترك ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    22222211، وفى تاريخ    55420ابراهيم محمد عبدالحميد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 السجل  تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     22222211، وفى تاريخ    52504سبق قيده برقم :   هيام احمد رمضان ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،   - 11

 تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب    22222211، وفى تاريخ    52532منى ابراهيم ابو المعاطى هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

ة لترك التجارةالسجل  تم محو القيد من السجل التجار  

تم محو/شطب    22222211، وفى تاريخ    22322محمود السيد الشربينى ابو الليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 السجل  تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    22222212، وفى تاريخ    50122هانى احمد طه محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة

تم محو/شطب    22222213، وفى تاريخ    52232سعاد عبد الجيد محمد هارون  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    22222212، وفى تاريخ    54300قيده برقم : بساده ثابت بسطاوى حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق    - 16

 محو السجل التجارى نهئيا لترك التجارة

تم محو/شطب    22222212، وفى تاريخ    02322مهاب السيد عبد اللطيف على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  تم محو السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    22222223، وفى تاريخ    22524هشام ليثى احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 محو السجل نهائيا

تم    22222224، وفى تاريخ    53210امانى محمد ذكى السيد حسن شميس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

رك التجارةمحو/شطب السجل  تم محو القيد لت  

تم محو/شطب السجل  تم محو    22222224، وفى تاريخ    32213ايمن شحاتة محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     22222220، وفى تاريخ    20243محمد جابر كرار محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

د مشطوب بامر محو لترك التجارةالقي  

تم محو/شطب السجل  تم    22222220، وفى تاريخ    22222بهاء وحيه زكى حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    22222225خ ، وفى تاري   22522ماجد لبيب كامل جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب    22222225، وفى تاريخ    52151مصطفى ناجى طه عبد الفضيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 السجل  تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب    22222225، وفى تاريخ    1522د السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمود يسرى محمد عب   - 25

 السجل  تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    22222225، وفى تاريخ    32133محمد احمد فهمى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

ترك التجارةمحو القيد ل  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل  تم    22222225، وفى تاريخ    22423أحمد محمود أحمد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 محو القيد من السجل التجارى لترك التجارة

محو/شطب السجل  تم محو تم    22222225، وفى تاريخ    255جميل عياد عبدالسيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

2222/2/25بتاريخ  10225السجلل التجارى للوفاة بموجب امر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     22222232، وفى تاريخ    22021محمود احمد محمود وهبة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 تم المحو لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

تم محو/شطب    22222232، وفى تاريخ    52224ياسر ابراهيم احمد الدمهوجي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 السجل  تم محو السجل التجارى نهائيا

تم محو/شطب السجل    22222231، وفى تاريخ    22212فاطمه سمير يوسف يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

محو القيد لترك التجارة تو   

تم محو/شطب السجل  تم محو    22222231، وفى تاريخ    33125زينب عبدالله محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

 القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    22222231، وفى تاريخ    50254حجازى سيد عبد العاطى عبد النبى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 السجل  تم المحو لترك التجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,   22222220وفي تاريخ ،   33223عبد النبى محمود محمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  12222220222رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح   

تم تعديل رأس المال ,   22222222وفي تاريخ ،   01415محمد عبد السالم ابراهيم ابو حمده  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  022220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222222وفي تاريخ ،   24122قيده برقم  فكار فادى محمد عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبق -  3

جنيه  022220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222222وفي تاريخ ،   25223معاذ محمود عبدالخالق بيومى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  0222220222أس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222222وفي تاريخ ،   22223ياسر زينهم على السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  2222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222222وفي تاريخ ،   55225،، سبق قيده برقم عمر عبدالعاطى حسين السيد محمد  تاجر فرد  -  6

جنيه  1222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   22222222وفي تاريخ ،   51032جمال الدين محمد حسب النبى عبد العزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  0222220222لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصف ا   

تم تعديل رأس المال ,   22222212وفي تاريخ ،   24222مصطفى احمد احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  022220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال ,   22222211وفي تاريخ ،   22212ه محمد شرف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عبدالرحمن عبدالل -  9

جنيه  12222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

, وصف تم تعديل رأس المال   22222212وفي تاريخ ،   25252عرفه السيد على محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  1222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222212وفي تاريخ ،   20203هشام حلمى عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222213وفي تاريخ ،   00252عيل حسين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم هاني محروس اسما -  12

جنيه  0222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

س المال , تم تعديل رأ  22222212وفي تاريخ ،   52542وليد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  0222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222215وفي تاريخ ،   24252هيثم محمد موسى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  1222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222215وفي تاريخ ،   02222عبد العال عبد الخالق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  هاني -  15

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   02222تعديل االسم التجارى ليصبح / هانى عبد العال عبد الخالق محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  0222220222تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  22222215   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222215وفي تاريخ ،   24422سميرعطا عطاالله جاد الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

جنيه  2222220222صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي   

تم تعديل رأس المال ,   22222212وفي تاريخ ،   54132عمر مصطفى مهدى ابوالعز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  1222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222212وفي تاريخ ،   52211برقم  عبدالله اسامه محمود عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده -  19

جنيه  12222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222212وفي تاريخ ،   24225مصطفى عادل على عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  022220222لمال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس ا   

تم تعديل رأس المال   22222223وفي تاريخ ،   54521حمدى مصطفى عبد الرحيم عبد الله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  1222220222, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   22222224وفي تاريخ ،   22242رمضان محمد رجب صالح محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

جنيه  2022220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   42222222وفي تاريخ ،   21241احمد شعبان عبدالغنى على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222220وفي تاريخ ،   21222مروة حسن مصطفي حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222222وفي تاريخ ،   20145دارين عثمان محمد مشهور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  022220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف   22222232وفي تاريخ ،   05221السيد السيد فهيم شرابية  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  1222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222232وفي تاريخ ،   05221السيد السيد فهيم شرابية  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  1222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   22222231وفي تاريخ ،   05221السيد السيد فهيم شرابية  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   31222222وفي تاريخ ،   05221السيد السيد فهيم شرابية  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  0222220222التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

يل العنوان , تم تعد 22222224وفي تاريخ  20223مصطفى اسماعيل حمدى اسماعيل بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

ش الكومى ميدان السيدة زينب 11وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222224وفي تاريخ  20220محمد كمال حسن خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

محل مساكن االنشاءات المقطم الخليفه 23،      

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  53232، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم عبد المجيد ابراهيم الفقى  -  3

  الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل البن بملك محمود عبدالمجيد ابراهيم الفقى مركز بسيون

تعديل العنوان , وصف تم  22222224وفي تاريخ  20224وليد محمود عثمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

ش االشراف من مصر حلوان الزراعى 14الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222224وفي تاريخ  20222سالمه احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

أ المعادى الجديده 02نموزج  3الشطر الثامن قطعه  3/3،     

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  20221على قواده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    يحي فتحى احمد  -  6

ش نور االسالم كوتسيكا محل 1الـتأشير:   ، المعادى   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  20252لميا حسين محمد حسن شادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

المقطم 2عمارات البترول عماره  2ش  2220،    الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222220وفي تاريخ  20222شادى فوزى السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

24شارع محمد مجدى ) مول جده ( محل  22شارع السيد الببالوى ويأخذ  10،     

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  20225، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سيد محمد عبدالقوى السيد -  9

ش شوقى عبدالمنعم تقسيم الالسلكى المعادى 2ز /  0الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان  22222220وفي تاريخ  20222رجائى عصام الدين رجائى عبدالرءوف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

22ش  2وصف الـتأشير:   ، زهراء المعادى الشطر العاشر عمارة ,   
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 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  22222220وفي تاريخ  20251مروه محمد صالح محمد عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

ش كورنيش النيل الملك الصالح شقة بالدور الثانى 1225وصف الـتأشير:   ، عقار    

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20250عاشور مهنى عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ربيعى  -  12

عمارات صقر قريش 125الـتأشير:   ، البساتين محل دور الالولل رقم   

ل العنوان , وصف تم تعدي 22222222وفي تاريخ  20255طارق محمد حسين محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

ش الروضه المنيل 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20254اسماء البيلى السيد البيلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 الـتأشير:   ، ش جمال الدين من ش النجاح عزبة خير الله دار السالم

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  24222على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد محمد صابر السيد السيد -  15

مصر الجديده -شارع بطرس غالى 12وصف الـتأشير:   ، اصبح/ محل باعقار رقم   

وصف تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  44205محمد احمد محمد محمد شلبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

ش محمد سالم امام نفق الهرم 3الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   22222222وفي تاريخ  24522احمد سيد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

ش مصطفى كامل من عبد الحميد مكى حدائق المعادى 0، تعديل العنوان ليصبح/    

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20252حمدى مصطفى جابر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ش نور االسالم عزبة خير الله دار السالم 12الـتأشير:   ،   

وان , وصف الـتأشير: تم تعديل العن 22222222وفي تاريخ  20222احمد محمد السيد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

الحى الثانى المقطم الخليفة 3125، شقة بالور االول من     

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  55225عمر عبدالعاطى حسين السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

د المقطم 352ميدان النافورة قطعة  0وصف الـتأشير:   ، اصبح /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20252محمد شوقى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد -  21

مصر حلوان الزارعى 220الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20222مها خميس احمد محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

ش بستان الفاضل محل بالدور االرضى السيدة زينب14الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20223مينا رفعت نصحى عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

الجماليه -منشيه ناصر-شارع سعد زخارى الزرايب  22الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222222وفي تاريخ  20224قيده برقم    هيثم حسين سيد مبارز ، تاجر فرد ،  سبق  -  24

ش رشاد نصر من ش فايده كامل بين المزارع حجره بالدور االول فوق االرضى البساتين 22، العقار      

تم تعديل العنوان ,  22222222وفي تاريخ  20222عماد عبدالحليم محمد كامل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

ش يونس من السكة الحديد قهوه فتوح 15وصف الـتأشير:   ، البساتين   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20225رضا محمود حسن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

ش محمد بن صارم 0الـتأشير:   ،    

تم تعديل  22222222وفي تاريخ  51032بى عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جمال الدين محمد حسب الن -  27

المقطم 2ش  2122الدور الرابع بعد االرضي بالعقار رقم  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح شقه رقم    
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 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل  22222222وفي تاريخ  55312حراز لتجارة العطارة واالعشاب الطبيعية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

ش الصفا و اللمروة متفرع من ش حسنين  دسوقى حدائق المعادى 3العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20223صالح محمد عبد السالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

ش الخرطة الجديدة الشيخ مبارك 1بالعقار رقم  3قم الـتأشير:   ، محل ر   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20221محمد حسن عبد العال فاتوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

ش الفتح دار السالم20الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  21222مروة حسن مصطفي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

المعادي الجديده -تقسيم مباحث االموال العامه البساتين  1شقه  00الـتأشير:   ، اصبح / عقار    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20224احمد مسعد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

ب ش المبتديان5 -يدة زينب الـتأشير:   ، الس  

تم تعديل العنوان , وصف  22222211وفي تاريخ  54252عماد محمد سالم محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

الخليل ابراهيم 2ش خالد بن الوليد من ش 0الـتأشير:   ، اصبح/    

تم تعديل العنوان , وصف  22222211وفي تاريخ  22521  حسام احمد محمد المنشلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  34

اكتوبر 2 - 12013مول بارك بجوار غرب سوميد المحصورة بين المجاورة  A5-6 الـتأشير:   ، محل بالقطعة   

تم تعديل العنوان , وصف  22222211وفي تاريخ  20220بطرس ناجى نعيم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

4ق  12وحده ادارية الدور  101تأشير:   ، المعادى ش الـ  

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  20222محمد عبدالمجيد احمد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

 وصف الـتأشير:   ، ش االماميين عزبة خير الله دار السالم

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20122د ،  سبق قيده برقم    مصطفى جهاد عبدالعزيز فرج ، تاجر فر -  37

مساكن اطلس ج المقطم 1م  13الـتأشير:   ، الخليفة ب    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20122نور اسماعيل محمد مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

ح الديوره فم الخليج 11الـتأشير:   ، السيدة زينب   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20123احمد محمد اسماعيل محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

م روالن المقطم 5محل  124الـتأشير:   ، اللخليفة   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212ريخ وفي تا 20121محمد ابراهيم سيد عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

ش اسماعيل على من ابوالوفا 32الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  43222زينب مصطفي محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

الحي الثالث  الهضبه الوسطى المقطم القاهرة 1/ 4/ 5الـتأشير:   ، م    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20125على محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

ش مؤنس افندى 11الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222212وفي تاريخ  24123احمد عبده فرج حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

042، ق     /D شق التعبان المنطقة الصناعية طره المعادى 

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  20112حسن ثابت محمد هويدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

طريق مصر حلوان الزراعى برج بدر 02الـتأشير:   ، المعادى   
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تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  20113ده برقم    حسين شحاته بيومى  محمد ، تاجر فرد ،  سبق قي -  45

ش الريس سالم فرج يوسف 0الـتأشير:   ، المعادى   

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  20110اسامه عبد الله محمد على الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

نبالسيدة زي -ضريح سعد 21الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  22222213وفي تاريخ  22223محمد رتمى عبد المجيد عبد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

مساكن الوادي شقه باالرضي المقطم القاهره 124وصف الـتأشير:   ، اصبح /    

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  23213حسن مختار عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ش الفيوم دارالسالم 103الـتأشير:   ، اصبح /    

ن , وصف تم تعديل العنوا 22222213وفي تاريخ  20112سيف عمرو صالح العجماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

الدور الثامن 20شريف باب اللوق شقة  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  20112محمد صالح محمد خليدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

طره المعادى -ش كورنيش النيل 13على  11الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  22222213وفي تاريخ  20114اجر فرد ،  سبق قيده برقم    فايز عبدالحليم عبدالرحمن صقر ، ت -  51

درب الكتاب ح اليهود 2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22222213وفي تاريخ  51332كريم ايهاب سالم على حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

ش اسماعيل القباني مدينة نصر 4عقار  12شقه  الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  22221محمد حسن مصطفى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

المعادي الجديده 320ش11الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   22222212وفي تاريخ  00222   عماد نصحي توماس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  54

ش المنصور بوالق ابو العال 01،     

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  20112انطونيوس نسيم جاب الله عبد النور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

م عزبه خيراللهش احمد غانم من ش بهجت االسال 2وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20122عمر مصطفى محمد صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

الخليفة -الحي االول الهضبه الوسطى  المقطم  1121ق  1الدور  5الـتأشير:   ، شقه    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  52223برقم    محمد عصام انور محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  57

ش احمد زكى البساتين 143الـتأشير:   ، اصبح /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20121احمد جمال محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

ش احمد ذكى 40الـتأشير:   ، البساتين   

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  20122م للمشروبات الساخنة و البارده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهي -  59

ش البرازيل الزمالك 4وصف الـتأشير:   ،    

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222212وفي تاريخ  00222عماد نصحي توماس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

ش المنصور بوالق ابو العال01، اضافة فرع /    

تم تعديل العنوان , وصف  22222215وفي تاريخ  22120محمد احمد عبدالواحد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

القطامية المعادى 423س شقة رقم  00الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / ابراج الفرسان برج رقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  22222215وفي تاريخ  20122يوسف السعيد ابراهيم المندوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

ش محمد مبارك من حسنين الدسوقي المعادي12الـتأشير:   ،    

ل العنوان , وصف تم تعدي 22222215وفي تاريخ  20131عماد احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

الخليفه -ح حديده ابو سبحه 22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  22222215وفي تاريخ  20122ممدوح عبد المجيد السيد محمد فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

مساكن غرب السكه الحديد 12وصف الـتأشير:   ، بلوك   

تم تعديل العنوان , وصف  22222215وفي تاريخ  20123تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد عاشور عبد المجيد عمر ، -  65

ش محمد االسكندرى طره 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222215وفي تاريخ  20132صابر محمد زكى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

ساكن مصر العليام 22ب  1م  3الـتأشير:   ، المقطم شقة   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20132خالد ابراهيم فوزى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

ش الجزيرة الوسطى الزمالك قصر النيل1بالعقار   0و  4الـتأشير:   ، محلين   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222212وفي تاريخ  20132  كريم مجدي عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  68

امام محطة مترو المعادي الدور الخامس 2متفرع من شارع  52ش 2،      

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20134اكرام الياس ابراهيم نصيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

المامين بالظاهرش ارض ا 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20142مروه محمود مدبولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

ش الشيخ الشعراوى تقسيم الالسلكى 4ح/  1الـتأشير:   ، المعادى   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212خ وفي تاري 20133عزه مجدى حسن طوسون ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

تقسيم ضباط امن الموانى المعراج المعادى 4222عمارة الرحمن  121الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  03222عمر حسين سيد احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

الحى الرابع الهضبة الوسطى المقطم الخليفة 0412قطعة الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / ال  

تم تعديل  22222212وفي تاريخ  20141محمد عادل حسنى احمد حسنى حسن حسنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

3ميدان الحرية شقة رقم  101العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20211سبق قيده برقم      صالح فراج ابراهيم مسعود ، تاجر فرد ، -  74

ش الجيش باب الشعرية 22الـتأشير:   ، اصبح /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20211صالح فراج ابراهيم مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

الخليفة 422طم شقة رقم المق 2ش  5554الـتأشير:   ، اصبح / ق    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20145دارين عثمان محمد مشهور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

الحي السابع الهضبة الوسطى المقطم 2251الـتأشير:   ، الخليفة قطعه رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20142سيد حامد سيد حامد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

ش محمد نور الدين01الـتأشير:   ، البساتين    

 تم تعديل العنوان , وصف 22222212وفي تاريخ  24222عبدالله السيد رجب رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

مايو مدينة الزهراء بهتيم شبرا الخيمة ثان 10الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / ش   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20144هيام صادق حجازى صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

م صالح الدين 44الـتأشير:   ، الخليفة   

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  03222قباني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مدحت محمد فاروق توفيق ال -  80

ش الشيخ الشعراوي م السالم القاهره1وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /    

ان , وصف تم تعديل العنو 22222212وفي تاريخ  20143اكرامى زكى ابراهيم حبيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

خان ابوطاقية 4بالدور الثالث فوق االرضى بالعقار رقم  12الـتأشير:   ، الجمالية ورشة رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222212وفي تاريخ  20140عبد الرحيم توفيق عباس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

ابراج بدر البساتين 13الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  22222212وفي تاريخ  20142ى  فتحى عبدالله اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فتحى ميرغن -  83

المعراج العلوى البساتين -ش ابوالوفا  3225وصف الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , وصف تم تع 22222223وفي تاريخ  20102محمد عبد المالك سليم جاد الحق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

4ش سنجر الخزان شقه  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222223وفي تاريخ  52233محمد عبد اللطيف محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

يا بشارع بورسعيد الموسكىحال 432سابقا و  443بالدور االرضى بالعقار  322الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / محلين رقم   

تم تعديل العنوان ,  22222223وفي تاريخ  20102منال عبد الحفيظ السعدنى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

فوق االرضى المعادى 3المجاورة السادسسة المعراج شقة  2202وصف الـتأشير:   ، عقار   

تم تعديل العنوان ,  22222223وفي تاريخ  54521جر فرد ،  سبق قيده برقم    حمدى مصطفى عبد الرحيم عبد الله ، تا -  87

الشطر السابع بجوار العيادة الشاملة المعادى 13وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  53422محمد فوزى السيد ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

ع تقسيم المعادى الجديده 4و 22، تعديل العنوان ليصبح / شقه بالدور االرضى الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  20122ابراهيم رزق اباهيم عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

ش السيده زينب من ش الفيوم 12الـتأشير:   ، دار السالم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  20123يخائيل سوريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ساميه لبيب م -  90

ش السيده زينب من ش الفيوم 12الـتأشير:   ، دار السالم   

ف تم تعديل العنوان , وص 22222224وفي تاريخ  20102عبدالله محمد الششتاوى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

ش محمد عبدالنبى من ش زيدان المطبعة 0الـتأشير:   ، دار السالم   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  20122احمد ماهر حسنين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

بالدور الثانى فوق االرضى 0شارع نولر حجره من شقة  32الـتأشير:   ، عابدين / العقار   

تم تعديل العنوان , وصف  22222224وفي تاريخ  20102اشرف محمود عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

قطعه ج المقطم 11بلوك  20الـتأشير:   ، قطعه    

نوان , تم تعديل الع 22222220وفي تاريخ  22521خلف عبد الهادى خلف عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

مساكن االنشاءات المقطم 2بلوك رقم  1وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / محل بالعقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222220وفي تاريخ  20125ساره فؤاد فايز مسعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

الكالدور الثانى الزم 2يوليو شقة  22ش  112،     
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  22222220وفي تاريخ  52221ميالد عبد المسيح ميالد روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

ش عمربن الخطاب 0الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان , وصف  22222220 وفي تاريخ 52221ميالد عبد المسيح ميالد روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

ش عبد الحميد سعيد من ش طلعت حرب 2الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /   

تم تعديل  22222220وفي تاريخ  20122ايمن محمد عاطف حسين عز الدين ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

2اللدور  21لتاسع المعادى الجديدة شقة الشطر ا 1/12العنوان , وصف الـتأشير:   ، المعادى   

تم تعديل العنوان , وصف  22222222وفي تاريخ  20151موافي محمد مختار محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

ش احمد بدر من ش حسنين دسوقي2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  22222222وفي تاريخ  20122رقم    محمود محمد الغمرى محسوب الشحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  100

الحى الخامس الهضبه الوسطى المقطم 2402, وصف الـتأشير:   ، ق   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  22124احمد ابراهيم قايد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

الدقى -شارع االحرار  23الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان/   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  03242ناصر عطيه لتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

المجاورة الثانية الدور االرضى المعراج البساتين راس مال  2224بالعقار رقم  2و1الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان/ شقة 

ج م  بنشاط/ مكتب تصدير 20222/   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  03242ناصر عطيه لتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

022222براس مال/  -بنشاط/ مكتب استيراد -المجاورة الثانية الدور االول البساتين  2224بالعقار  12و11الـتأشير:   ، شقة   

وفي تاريخ  03242تعديل االسم التجاري ليصبح / معرض ناصر عطيه لتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

المجاورة الثانية  2224بالعقار رقم  2و1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان/ شقة  22222225

ج م  بنشاط/ مكتب تصدير 20222ن راس مال / الدور االرضى المعراج البساتي  

وفي تاريخ  03242تعديل االسم التجاري ليصبح / معرض ناصر عطيه لتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

بنشاط/ -المجاورة الثانية الدور االول البساتين  2224بالعقار  12و11تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  22222225

222022براس مال/  -مكتب استيراد   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  20155حماده محمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

الدور االرضى 1محطة الونش مساكن مصر العليا المقطم مدخل  52الـتأشير:   ، الخليفة بلوك   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  55521  نبيل احمد سليمان الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  107

ش طربلس من عباس العقاد مدينة نصر 12الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  55521نبيل احمد سليمان الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

 عالء محمد فاروق و نوال عبدالحميد بدير بنشاط / تصميم ازياء و -ش محمد يونس  2ى اخر بالعنوان / الـتأشير:   ، اضافة رئيس

جنية 02222تصنيع فساتين زفاف براس مال /     

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  03242ناصر عطية سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

المجاورة الثانية المعراج الدولر االرضى البساتين 2224بالعقار  2و1قة الـتأشير:   ، ش  

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  03242ناصر عطية سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

ش فرج يوسف 2الـتأشير:   ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  22222225وفي تاريخ  52222ه برقم    محمود عاصم عبد الباقى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  111

ب 5وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / زهراء المعادى ش الخمسين    

تم تعديل العنوان ,  22222225وفي تاريخ  25222محمود عاصم عبدالباقى محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

المعادى -ب ش الخمسين زهراء المعادى  5بالعقار  وصف الـتأشير:   ، محل  

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  03242ناصر عطيه سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

المجاورة الثانيةالمعراج الدور االول البساتين 2224بالعقار  12و11الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  22222225وفي تاريخ  03242د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناصر عطيه سليم محم -  114

ش فرج مرسى 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  22222232وفي تاريخ  20152دعاء السيد ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

لوي مدينة الفرسان الخليفهالبدروم الع 05الـتأشير:   ، الخليفة    

تم تعديل العنوان , وصف  22222232وفي تاريخ  20121حميدو حامد احمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

اية مدق الليثى خلف شركة سالمه جروب 03دى مدق الليثى خلف شركة سالمه وجروب سابقا  422الـتأشير:   ، البساتين   

تم تعديل العنوان , وصف  22222232وفي تاريخ  05221د السيد فهيم شرابية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    السي -  117

أ المعادي قسم البساتين 42شارع عقار رقم  221الـتأشير:   ، تعديل  العنوان الرئيسي  /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222232اريخ وفي ت 05221السيد السيد فهيم شرابية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

زيق الشرقيةالـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح فرع  / مساكن الجوازات قسم عبد العزيز الزراعة ملك / تامر محمد احمد ثان الزقا  

عنوان , وصف تم تعديل ال 22222232وفي تاريخ  05221السيد السيد فهيم شرابية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

أ المعادي قسم البساتين 42شارع عقار رقم  221الـتأشير:   ، تعديل  العنوان الرئيسي  /   

تم تعديل العنوان , وصف  22222232وفي تاريخ  05221السيد السيد فهيم شرابية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

زيق الشرقيةوازات قسم عبد العزيز الزراعة ملك / تامر محمد احمد ثان الزقاالـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح فرع  / مساكن الج  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 22222224وفي تاريخ  21022مدحت احمد عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

فه نشاط / بيع لعب اطفالالتأشير:  اضا  

تم تعديل النشاط , وصف 22222222وفي تاريخ  24122محمد مصطفى سعد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

ول على التأشير:  اضافة نشاط / خدمات االنترنت فيما عدا اصدار الصحف و المجالت و الكتب الدينية والمصاحف و بعد الحص

2222لسنة  202افقة امن رقم التراخيص الالزمة مو  

تم تعديل النشاط , 22222222وفي تاريخ  23020كريم اسماعيل اسماعيل عبد المقصود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير:  اصبح / ورشة تشغيل مصوغات

تم تعديل النشاط , وصف 22222222وفي تاريخ  23420حسنى محمد عبدالقادر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  اضافه نشاط / التسويق العقارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , 22222212وفي تاريخ  24221عبد العليم محمد سليمان محمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

عمال الغرف واالستثمار العقاري وكافة اوصف التأشير:  اضافة نشاط/ اعمال االنشاءات المتكاملة واالعمال التكملية و التشطيب 

وم ومكتب الدارة االعمال والمحاجر والتعدين وكافة اعمال السكك الحديدية والعقارات واعمال الخدمات البترولية وزيوت وشح

 وكافة اعمال محطات وشبكات المياة والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود واستصالح االراضي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  24232، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد نوفل احمد سعد -  6

 تعديل النشاط ليصبح /  تاجير سيارات لحساب الغير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 22222211وفي تاريخ  34022طارق اسحق محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

/ التوكيالت التجارية و االستيراد و التصدير الغاء نشاط   

تم تعديل النشاط , وصف 22222211وفي تاريخ  54252عماد محمد سالم محمد نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

صاحف فيما عدا الصحف والمجالت والكتب الدينيه والم 144التأشير:  اصبح بيع لوازم كمبيوتر بموجب الموافقه االمنيه رقم 

 واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف 22222212وفي تاريخ  00032الهام طلعت ابراهيم عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير:  اضافة نشاط / تصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اصبح / 22222212وفي تاريخ  44223وليد امام محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 تصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 22222212وفي تاريخ  52322ابانوب اشرف جيد سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

راطيم الهيدروليكاضافة نشاط / تجارة الخ   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  24430هانى السيد على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 تعديل النشاط ليصبح/ مصنع انتريهات وموبيليا

تعديل النشاط , وصف  تم22222212وفي تاريخ  43222زينب مصطفي محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير:  اصبح / توريدات عمومية وخدمات  بتروليه وتجهيزات الحضانات ودور الرعاية االجتماعية ومستلزماتها

تم تعديل النشاط , وصف 22222213وفي تاريخ  00252هاني محروس اسماعيل حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

12و المجموعة  3من المجموعة  32ستراد و تصدير فيما فقرة التأشير:  توريدات عمومية و ا  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222215وفي تاريخ  52353احمد سيد محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 اضافة نشاط / تنمية زراعية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  42020خالد سيد امام عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 اصبح / توريدات عمومية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 22222212وفي تاريخ  02223اشرف عوض حنفي سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

الغاء نشاط/ االستيراد   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 22222212وفي تاريخ  52321م   وائل مصطفى سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  18

اضافة نشاط / ادارة مطاعم وكافيهات   

تم تعديل النشاط , وصف 22222212وفي تاريخ  01222على رجب على عبد القوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير:  مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  52500اجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود فواد بشير احمد ، ت -  20

 اضافة نشاط / مقاوالت و توريدات عمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 22222223وفي تاريخ  22140نبيل عبد العال عبد التواب مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

ط ليصبح / توريدات  موبايالت واكسسواراتها فيما عدا اجهزه الكمبيوتر واالنترنتالتأشير:  تعديل النشا  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222223وفي تاريخ  22124احمد ابراهيم قايد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 الغاء نشاط/ توريد عماره داخليه

تم تعديل النشاط , وصف 22222223وفي تاريخ  01304، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف محمد عبدالحميد الفيشاوي -  23

 التأشير:  الغاء نشاط/  االستيراد والتصدي

تم تعديل النشاط , وصف 22222223وفي تاريخ  22225زينب عبدالحميد محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

تجميل ومنظفات فيما عدا  صبح / استيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتصنيع لدى الغير مستحضراتالتأشير:  تعديل النشاط لي

 اجهزه الكمبيوتر واالنترنت

تم تعديل النشاط , وصف 22222223وفي تاريخ  30453اسامة عبد المرضى عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

يع منتجات معدنيهالتأشير:  اضافه نشاط / تصن  

تم تعديل النشاط , 22222223وفي تاريخ  54521حمدى مصطفى عبد الرحيم عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير:  تصبح / تجارة مواد غذائية و جملة

تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم22222223وفي تاريخ  55245محمد ياسين محمود طلبه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

اضافة نشاط / مقاوالت   

تم تعديل النشاط , وصف 22222224وفي تاريخ  23322الحسيني جاب الله ابراهيم عقرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير:  اضافه نشاط تسويق عقارى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222224وفي تاريخ  01242محمد اسامه احمد نافع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 الغاء نشاط االمن والحراسة

تم تعديل النشاط , وصف 22222220وفي تاريخ  21022احمد راشد عبد العال منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير:  مكتب رحالت و متعهد نقل عمال داخل مصر

تم تعديل النشاط , وصف 22222222وفي تاريخ  20145مشهور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    دارين عثمان محمد -  31

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح/ مقاوالت وتوريدات وتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 22222222وفي تاريخ  20205مصطفى حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

النشاط/ مصنع منتجات خشبيةالتأشير:  تعديل   

تم تعديل النشاط , وصف 22222225وفي تاريخ  52220، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    2منصور حسين عبده عويس  -  33

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح/ مكتب نقل بالعمولة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 22222522وفي تاريخ  55521نبيل احمد سليمان الشين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

الغاء نشاط /  تصميم ازياء   

تم تعديل النشاط , وصف 22222232وفي تاريخ  23343خالد احمد عبدالمنعم محمد مكاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريدات لحوم والمواد الغذائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222232وفي تاريخ  24324م عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسن محمد سال -  36

 إضافة نشاط إدارة المناجم والمحاجر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم 22222231وفي تاريخ  02022زكي حسني علي علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

والتصدير حذف نشاط االستيراد  


