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

ادقيود أفر      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن توريد  58224برقم  25255254، قيد فى  15550555حسين صالح احمد عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

/ مدينة 28مجاورة  5حى  21مستلزمات طبيه فيماعدا األدوية ، بجهة : عمارة   

عن كافيه )  58954برقم  25255253، قيد فى  555550555اله ،  حلفاوى سليمان محمد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس م -  2

شارع شريف تقاطع شارع حلوان 15فيماعدا االنترنت ( ، بجهة : حلوان   

 58295برقم  25255258، قيد فى  555550555صيدليه د / عمرو ممدوح محمد محمد غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ناصيه فهمي  حلوان ش منصور15عن صيدليه ، بجهة :   / 

عن بيع لعب  58924برقم  25255222، قيد فى  555550555مصطفي انور محمد الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

(ش فيضي / عبد الرحمن52حلوان /محل بالعقار رقم ) -اطفال ، بجهة : حلوان  

عن جمع ونقل القمامه ،  58928برقم  25255235، قيد فى  2150555نادى كمال ميخائيل بسطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

ش حسن عمار متفرع من الداير الغربى 1بجهة :   / 

عن مقاوالت  58934برقم  25255235، قيد فى  555550555هشام بدر للمقاوالت والتوريدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ن البلدش فريد مهدى حلوا 33عامة وتوريدات عمومية ، بجهة :   / 

عن تجارة مالبس حريمي  58295برقم  25255258، قيد فى  155550555بسنت عبدالله جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ش برهان / حيدر 2فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : حلوان   

عن لف موبينات  58294رقم ب 25255259، قيد فى  155550555احمد محمد سالم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

شارع كورنيش النيل كفر العلو 529الدينامو والمارش وكهرباء السيارات ، بجهة : عقار   / 

عن بيع نظارات طبيه  58291برقم  25255259، قيد فى  555550555ظريف للنظارات الطبيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

لمعى المطيعى 52، بجهة : محل بالعقار رقم   / 

عن خدمات  58292برقم  25255259، قيد فى  15550555عادل زكى اسرائيل ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

زمة ، بجهة : كمبيوتر فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الال

ش رشدي المعصره 2  / 

عن تجارة اطارات  51254برقم  25255252، قيد فى  15550555محمد لقمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سيد سيد -  11

ب  ش رستم 1باالراضي عقار  5وبطاريات ، بجهة : المحل رقم   / 

ات عن ادارة الكافتري 58959برقم  25255258، قيد فى  555550555على احمد معوض جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

الحصول  والبوفيهات وقاعات االفراح والمالهي وحمامات السباحة ومستودعات المياه الغازية فيماعدا الكحوليات واالنترنت وبعد

ش رايل 25على الموافقات الالزمة ، بجهة :   / 

مقاوالت عن  58921برقم  25255222، قيد فى  255550555جاك شوقي شكري سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

ش الزوغلى 29عمومية وتشطيبات ، بجهة :   / 

عن مقاوالت  58955برقم  25255252، قيد فى  5555550555محمد احمد عبدالغفار محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

)غرفه من شقه( 54شقه  2حى ح عماره  1مجاوره  -عامه وكهروميكانيكيه ، بجهة : مايو / 
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عن مقاوالت ، بجهة  58952برقم  25255221، قيد فى  555550555عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سعيد مقلد حموده -  15

4شقة رقم  1ع  55مجموعة  25: مجاورة   / 

عن توريدات عمومية  58221برقم  25255254، قيد فى  555550555سعيد عطا سعد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ه شقة رقمالمعصر 5ش  55، بجهة :   (4) / 

عن مقاوالت  58228برقم  25255251، قيد فى  555550555رافت محمد محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 / وتوريدات عموميه فيماعدا الكمبيوتر ، بجهة : كفر العلو ش محمد حسن الصياد

عن توريدات  58222برقم  25255251، قيد فى  15550555رحاب حوش محمد حوش يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

ش عواد لكنك المعصره 49عموميه فيماعدا اجهزه الكمبيوتر ، بجهة :   / 

عن بيع  58222رقم ب 25255251، قيد فى  555550555عبدالرحمن خالف يوسف حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

المشروع االمريكي 51بلوك  52قطعة  5حلوى من عجين ، بجهة : مجاورة   / 

عن  58292برقم  25255259، قيد فى  555550555فاطمه عبدالهادى عبدالحميد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

قى حدائق حلوانشارع ابراهيم امام عزبه كامل صد 41مكتب توريدات حدايد وبويات ، بجهة :   / 

عن  58952برقم  25255252، قيد فى  5555550555محمد جالل الدين حسين ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

أ  احمد انسى 8توريدات مواد غذائيه ، بجهة :   / 

عن مقاوالت  58951رقم ب 25255253، قيد فى  155550555محمود محمد محمد ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ش امير الدين مدينه الموظفين / حلوان 9عامه وتوريدات فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة : حلوان   

عن ورشه مالبس  58958برقم  25255253، قيد فى  555550555مايكل ماهر كامل ديمترى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

حلوان -ش المحطه تقاطع ش عبد الرحمن  9بجهة : جاهزة دون المالبس العسكريه واكسـسورتها ،   

عن تسجيل  58952برقم  25255253، قيد فى  15550555شيماء جمال احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

يما لغير وفمستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات واغذيه  االطفال واالغذيه الخاصه وتصنيع كل ما سبق لدي الغير وصالح ا

المشروع االمريكي 3رفم مجاورة  42ش  2عدا االدويه وبعد الحصول علي الموفقات الالزمه . ، بجهة : بلوك   

عن مكتب  58952برقم  25255258، قيد فى  215550555احمد شعبان ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

راشد الجديد ش عرب 21مقاوالت عموميه ، بجهة : شقه بالعقار رقم   / 

عن صيدليه ،  58952برقم  25255224، قيد فى  15550555كيرلس عاطف صموئيل سفين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ش الجيش ح حلوان 25بجهة :   / 

عن توريدات  58923برقم  25255222، قيد فى  555550555مصطفي عربي عز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

متفرع  5منزل رقم 25/ -حلوان-وتجاره مالبس فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وفيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : حلوانعموميه 

 من شارع زين الدين منشيه جمال عبد الناصر

عن  55893برقم  25255235، قيد فى  555550555عبد المجيد رمضان عبد المجيد النشرتي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

2ش عبد الرحمن باشا علي خسرو محل رقم59/-حلوان-مطعم ماكوالت ، بجهة : حلوان  

عن تجارة  58932برقم  25255235، قيد فى  555550555محمد عوض ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

ش العزبة القبلية 5محل رقم  51واصالح زجاج السيارات ، بجهة : عقار رقم   / 

عن  58933برقم  25255235، قيد فى  555550555اميل نصحي عبد المالك تاضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

المشروع  45بلوك  3مجاوره  54حلوان / عقار -توريد مستلزمات طبيه )فيما عدا االدويه والمستحضرات الطبيه( ، بجهة : حلوان 

 االمريكي
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عن تعبئه مواد غذائيه  58229برقم  25255251، قيد فى  255550555، رأس ماله ،   هانى جمال محمد سيد  ، تاجر فرد -  31

عمارات الشمس صندوق تمويل المساء عين حلوان 3شقه  52، بجهة : عماره   / 

عن توريدات  58299برقم  25255255، قيد فى  155550555احمد ناصر محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

(الدور االرضى5شقه )-(شارع عبده عبدالعال بحكر التبين البحرى 55جهة : )عموميه ، ب  / 

عن مكتب  58955برقم  25255255، قيد فى  555550555صالح الدين عبد الوهاب مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

وادي حوف شقة بالدور  59ش  15شحن بضائع داخل جمهورية مصر العربية وبعد الحصول على الموافقات الالزمة ، بجهة : 

 / االرضى

عن االتجار في  58955برقم  25255255، قيد فى  215550555احمد محمد عطيه عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

المبانى السكنية ات واالستثمار العقاري والتسويق بالشراء والبيع والتأجير والتقسيم لألراضي وتخططيها واعدادها للبناء واقامة الوحد

راضي والتجارية واالدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها وادارتها واستغاللها لحساب الغير وكافة مقاوالت الديكور ومد اال

8حى رجال االعمال عمارة  3بالمرافق فيماعدا التسويق االلكترونى وبعد الحصول على الموافقات الالزمة ، بجهة : مجاوره   / 

عن مكتب  58953برقم  25255253، قيد فى  255550555ر عبدالبديع على قطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عنت -  35

ش النصر البحرى عزبه خليل المعصره84مقاوالت ، بجهة :   / 

عن كافيه )  58954برقم  25255253، قيد فى  555550555حلفاوى سليمان محمد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ماعدا االنترنت ( ، بجهةفي  :  

عن بيع  58952برقم  25255252، قيد فى  555550555ايمن محمود مختار محمود الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

مجمع ب مدينه االبطال 5منظفات ، بجهة : محل رقم   / 

عن  58954برقم  25255259، قيد فى  525550555محمد صالح الدين محمدمحمد الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

2السوق التجارى مجاوره  4 -صيدليه ، بجهة : مايو   

عن مقاوالت  58951برقم  25255224، قيد فى  15550555مختار موسى جوهر عطيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

مصر العليا عين حلوان 25شقه  52عموميه ، بجهة : عماره   / 

عن مقاوالت  58958برقم  25255224، قيد فى  15550555بيح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناهيه محمد ص -  40

ش كورنيش النيل امام مفكو حلوان 28عموميه ، بجهة : عقار   / 

عن توزيع وتصنيع  58925برقم  25255228، قيد فى  155550555محمد مؤمن هاللى مؤمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

أ ش كورنيش النيل بجوار بنزينة عبدالواحد كفر العلو 28يد منتجات فيبر ، بجهة : وتور  / 

عن بيع ابواب ،  58959برقم  25255228، قيد فى  215550555احمد مسلم سلمى سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

998قطعه  4ب  225شارع  9بجهة : المشروع االمريكي مجاوره   / 

عن  58925برقم  25255228، قيد فى  255550555منعم عصام عبد المنعم عبد الحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد ال -  43

شارع مصطفي فهمي 22/-حلوان-تجاره االخشاب ، بجهة : حلوان  

وميتال عن تصدير ال 58922برقم  25255235، قيد فى  555550555احمد محمود محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

منطقة الخدمات المركزية 4العزبه البحريه ق  52ش عبدالشافى خليفه من ش  5، بجهة :   / 

عن المقاوالت  58922برقم  25255235، قيد فى  5555550555مالك لمعى فوزى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

حى ز عمارة  1مبيوتر ومشتمالته ومستلزماته ، بجهة : مجاورة العامه واالعمال الكهروميكانيكيه والتوريدات العموميه فيماعدا الك

2شقة  55  / 
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عن رحالت ونقل عمال  58929برقم  25255235، قيد فى  555550555احمد سعد قطب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

ش محمد سعد ارض الجنينه كفر العلو 5داخل جمهورية مصر العربية  )دون السياحية( ، بجهة :   / 

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

ــــــــــــــــــــــ      

 

،قيدت فى  5555550555شركة  ،  المقاوالت والتوريدات العامه   ،رأس مالها      UFC للمقاوالت والتوريدات العامه -  1

ش محمد طه الجزيره كفر العلو 38، عن المقاوالت والتوريدات العامه ، بجهة :  58955برقم  25255252  / 

، عن  58298برقم  25255259،قيدت فى  155550555عمومية   ،رأس مالها   محمد زيدان وشريكه   شركة  ،  توريدات  -  2

حدائق حلوان -سالح المهندسين الدواجن  92و  98شارع النصر مدينة ركن حلوان القطعه رقم  25توريدات عمومية ، بجهة :   / 

 58935برقم  25255235،قيدت فى  555.555555ساميه اسحاق عطيه وشركائها   شركة  ،  بقاله تموينيه   ،رأس مالها    -  3

محل  -( اكتوبر بعزبه الحاج خليل بالمعصره المحطه 8( شارع )53، عن بقاله تموينيه ، بجهة : )  (5) / 

الجية (   محمد طلعت وشريكه   شركة  ،  القيام باعمال الخدمات الطبيه ) تجهيز وانشاء المستشفيات والمراكز الطبية والع -  4

، عن القيام باعمال الخدمات الطبيه ) تجهيز وانشاء  58922برقم  25255228،قيدت فى  3555550555   ،رأس مالها

الدور الرابع / حدائق حلوان -ش الحريه من ش كورنيش النيل  21المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية ( ، بجهة :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    25255254، وفى تاريخ    58822احمد محمد حسن حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

2525/2/4بتاريخ  2225موجب أمر محو رقم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك ب  

تم محو/شطب السجل    25255254، وفى تاريخ    51133امير عباس عبد الظاهر عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

2525/2/4بتاريخ  2222تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم    

تم محو/شطب السجل  تم    25255251، وفى تاريخ    2592حمد البعثى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمد السعيد م   - 3

2223بتاريخ  2223محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بموجب امر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     25255259ريخ ، وفى تا   9329احمد محمد سيد خليل ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

2525/2/9بتاريخ  2228تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل  تم محو    25255255، وفى تاريخ    51248ايه صابر عبده جابر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

2525/2/55بتاريخ2222ارة وذلك بموجب امر محو رقم القيد من السجل لترك التج  

تم محو/شطب    25255255، وفى تاريخ    58211يوسف احمد عبد السالم احمد بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

2525/2/55بتاريخ  2229السجل  تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم   

تم محو/شطب السجل  تم    25255255، وفى تاريخ    54552طه منصور محمد خليفة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

2525/2/55بتاريخ  2222محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم   

تم محو/شطب السجل  تم    25255252، وفى تاريخ    51551محمد محمود ابراهيم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

2525/2/52بتاريخ 2235محو القيد من السجل لترك التجاره وذلك بمؤجب امر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تاريخ    2349عصام رمضان مرسى يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

53/52/2525في 552وايداع محمو رقم  2233بامر محو رقم  53/52/5252تم محو السجل في   

تم محو/شطب السجل    25255221، وفى تاريخ    3852محمد عبد الله محمود العمرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

2525/2/21بتاريخ 2234تم محو القيد من السجل التجارى لترك التجاره وذلك بموجب امر محو رقم    

تم محو/شطب السجل    25255228، وفى تاريخ    52583سالمة معاذ متولى عطا الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

2525/2/28بتاريخ  2232تم محو السجل التجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب امر محو رقم    

تم محو/شطب    25255228، وفى تاريخ    9213بق قيده برقم : احمد محمود حسين حسن الدريملى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 12

2525/2/28بتاريخ  2231السجل  تم محو السجل التنجارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم   

تم محو/شطب السجل  تم    25255228، وفى تاريخ    55549هانى كمال خالف خليفة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

2525/2/28بتاريخ  2232محو السجل التجاري نهائيا لترك التجاره بامر محو رقم  

تم محو/شطب السجل  تم    25255222وفى تاريخ  ،   58892نمر حنا رزق الله اسحق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

تم محو السجل وشطب القيد22/52/2525بتاريخ  552وايداع محو رقم  22/52/2525محو القيد في   

تم محو/شطب السجل  تم    25255235، وفى تاريخ    54225خالد جابر علي عبد الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

2525/2/35بتاريخ  2245ارى نهائيا لترك التجارة وذلك بموجب أمر محو رقم محو السجل التج  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255259وفي تاريخ ،   52825مني محمد محمد محمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  155550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:     

تم تعديل رأس المال ,   25255259وفي تاريخ ،   51341احمد جمال عبد الهادى عبد العزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  495550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255255وفي تاريخ ،   53242تاجر فرد ،، سبق قيده برقم   ربيع فتحى مصطفى اسماعيل -  3

جنيه  525550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255255وفي تاريخ ،   55425احمد محمد حلمى صديق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  155550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   التأشير:   

تم تعديل رأس المال   25255258وفي تاريخ ،   52333عبد الرحمن محمود عبد الرحيم محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  55555550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255258وفي تاريخ ،   55951د محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم عبد الجيد سعيد محم -  6

جنيه  5155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

, تم تعديل رأس المال   25255252وفي تاريخ ،   58252سعيد رشيدى عبد الوهاب محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  515550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255259وفي تاريخ ،   2242محمد اسماعيل للمقاوالت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   25255259وفي تاريخ ،   53829حلمي احمد الخالع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  ارم محمد رضا احمد -  9

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

لمال , وصف تم تعديل رأس ا  25255224وفي تاريخ ،   51381يوسف سامي يوسف فتوح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  4555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   55288محمد ابراهيم سالمة حسنين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  55555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255235وفي تاريخ ،   8193صالح عبد الخالق حسيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  اشرف -  12

جنيه  5555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ديل رأس المال , تم تع  25255235وفي تاريخ ،   53228محمد احمد عبد الوهاب جعفر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

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

تم تعديل رأس المال , وصف   25255235وفي تاريخ ،   54842محمد حسن حمادة سرحان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  155550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

ــــــــــــــــــــــ      

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255254وفي تاريخ  58221سعيد عطا سعد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

المعصره شقة رقم 5ش  55،    (4) /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  58224ده برقم    حسين صالح احمد عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبق قي -  2

/ مدينة 28مجاورة  5حى  21الـتأشير:   ، عمارة    

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  58228رافت محمد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

  / الـتأشير:   ، كفر العلو ش محمد حسن الصياد
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  58222رحاب حوش محمد حوش يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

ش عواد لكنك المعصره 49الـتأشير:   ،   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255251وفي تاريخ  58222عبدالرحمن خالف يوسف حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

المشروع االمريكي 51بلوك  52قطعة  5الـتأشير:   ، مجاورة   /  

ل العنوان , وصف الـتأشير:  تم تعدي 25255251وفي تاريخ  58229هانى جمال محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

عمارات الشمس صندوق تمويل المساء عين حلوان 3شقه  52، عماره    /  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255258وفي تاريخ  58295بسنت عبدالله جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

ش برهان / حيدر 2حلوان   

تم تعديل  25255258وفي تاريخ  58295حمد محمد غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صيدليه د / عمرو ممدوح م -  8

ش منصور ناصيه فهمي  حلوان15العنوان , وصف الـتأشير:   ،   / 

تم تعديل العنوان , وصف  25255259وفي تاريخ  58292عادل زكى اسرائيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

ش رشدي المعصره 2،   الـتأشير:   /  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255259وفي تاريخ  58294احمد محمد سالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

شارع كورنيش النيل كفر العلو 529، عقار     /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255259 وفي تاريخ 58291ظريف للنظارات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

لمعى المطيعى 52الـتأشير:   ، محل بالعقار رقم   / 

تم تعديل العنوان ,  25255259وفي تاريخ  58292فاطمه عبدالهادى عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

انشارع ابراهيم امام عزبه كامل صدقى حدائق حلو 41وصف الـتأشير:   ،   / 

تم تعديل العنوان ,  25255255وفي تاريخ  58955صالح الدين عبد الوهاب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

وادي حوف شقة بالدور االرضى 59ش  15وصف الـتأشير:   ،   /  

تعديل العنوان , وصف تم  25255255وفي تاريخ  58299احمد ناصر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

(الدور االرضى5شقه )-(شارع عبده عبدالعال بحكر التبين البحرى 55الـتأشير:   ، )  / 

تم تعديل العنوان , وصف  25255255وفي تاريخ  53242ربيع فتحى مصطفى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

حلوان / القاهرة -أطلس  24قطعة  25بلوك  2ريكى مجاوره الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / المشروع االم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255255وفي تاريخ  58955احمد محمد عطيه عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

8حى رجال االعمال عمارة  3الـتأشير:   ، مجاوره   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  51254سبق قيده برقم      احمد سيد سيد محمد لقمان ، تاجر فرد ، -  17

ب  ش رستم 1باالراضي عقار  5الـتأشير:   ، المحل رقم   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  51254احمد سيد سيد محمد لقمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ب ش رستم    بنشاط / تجاره اطارات وبطاريات 1باالرضى عقار  5اخر بالعنوان / المحل رقم  الـتأشير:   ، اضافة رئيسى   

تم تعديل العنوان ,  25255252وفي تاريخ  58952محمد جالل الدين حسين ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

أ  احمد انسى 8وصف الـتأشير:   ،   / 

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  58952سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شيماء جمال احمد ال -  20

المشروع االمريكي 3رفم مجاورة  42ش  2الـتأشير:   ، بلوك    
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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

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  58953عنتر عبدالبديع على قطب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

ش النصر البحرى عزبه خليل المعصره84:   ، الـتأشير  / 

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  58951محمود محمد محمد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

ش امير الدين مدينه الموظفين / حلوان 9الـتأشير:   ، حلوان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  58958سبق قيده برقم     مايكل ماهر كامل ديمترى ، تاجر فرد ،  -  23

حلوان -ش المحطه تقاطع ش عبد الرحمن  9الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  58954حلفاوى سليمان محمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

شريف تقاطع شارع حلوان شارع 15الـتأشير:   ، حلوان   

تم تعديل العنوان , وصف  25255253وفي تاريخ  58954حلفاوى سليمان محمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

 ،    :الـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  58959على احمد معوض جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

ش رايل 25شير:   ، الـتأ  /  

تم تعديل العنوان ,  25255258وفي تاريخ  52333عبد الرحمن محمود عبد الرحيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان بناحيه حلوان ليصبح شارع عبدالرحمن تقاطع مصطفي صفوت

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  58952تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد شعبان ابراهيم ابراهيم ، -  28

ش عرب راشد الجديد 21الـتأشير:   ، شقه بالعقار رقم   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  58955محمد احمد عبدالغفار محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

)غرفه من شقه( 54شقه  2حى ح عماره  1مجاوره  -مايوالـتأشير:   ،  / 

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  54392محمد جمال محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

حلوان القاهره -محل  -ش منصور  35الـتأشير:   ، اضافه الفرع الكائن بالعنوان /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  58952محمود الفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ايمن محمود مختار -  31

مجمع ب مدينه االبطال 5الـتأشير:   ، محل رقم   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  55522ناصر السيد محمد الصغير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

الدور الثانى علوى بملك /  3شقه رقم  3الحى االول بالمجاوره رقم  25:   ، اضافه فرع بالعنوان / اسوان الجديده عماره الـتأشير

 محمد عبدالمنعم بشير حامد

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  58953اسالم ناصر ماهر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

القاهره-حلوان -شارع سالح المهندسين مدينه ركن حلوان الجديدة  الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255259وفي تاريخ  5122عبد النبى على شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

القاهرة -حلوان  -ب ش مصطفى المراغى  45تعديل العنوان ليصبح /    

تم تعديل العنوان  25255259وفي تاريخ  53829ارم محمد رضا احمد حلمي احمد الخالع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

وادى حوف 23ناصيه  53ش  4, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان ,  25255259ي تاريخ وف 58954محمد صالح الدين محمدمحمد الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

2السوق التجارى مجاوره  4 -وصف الـتأشير:   ، مايو    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  58952كيرلس عاطف صموئيل سفين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

ش الجيش ح حلوان 25الـتأشير:   ،   / 



 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 تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  58951ى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مختار موسى جوهر عطيف -  38

مصر العليا عين حلوان 25شقه  52الـتأشير:   ، عماره   / 

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  58958ناهيه محمد صبيح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

ش كورنيش النيل امام مفكو حلوان 28عقار  الـتأشير:   ،  / 

تم تعديل العنوان ,  25255221وفي تاريخ  51292محروص عبد الحميد محروص على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

شارع حيدر الدور الثاني 38وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح    

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  58289سبق قيده برقم    حسن علي محمد فاضل ، تاجر فرد ،   -  41

4شارع محمد سيد احمد حلوان الدور الثانى شقة  22الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /    

لـتأشير: تم تعديل العنوان , وصف ا 25255221وفي تاريخ  58952سعيد مقلد حموده عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

4شقة رقم  1ع  55مجموعة  25، مجاورة     /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2258شريف محمود حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

البساتين -شارع حسنين دسوقي  39الـتأشير:   ، تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح /    

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  2221دين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد محمد نور ال -  44

أ اسماعيل عبد العاطي حلوان3الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن   

ف تم تعديل العنوان , وص 25255228وفي تاريخ  58959احمد مسلم سلمى سالمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

998قطعه  4ب  225شارع  9الـتأشير:   ، المشروع االمريكي مجاوره   /  

تم تعديل العنوان ,  25255228وفي تاريخ  58925عبد المنعم عصام عبد المنعم عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

شارع مصطفي فهمي 22/-حلوان-وصف الـتأشير:   ، حلوان  

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  51918ل عكاشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نجوى ابراهيم خلي -  47

محافظة القليوبية   بنشاط / دعاية واعالن فيماعدا -العبور  45عمارة  2الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الحى االول محليه 

ترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمةاصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالن   

تم تعديل العنوان , وصف  25255228وفي تاريخ  58925محمد مؤمن هاللى مؤمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

أ ش كورنيش النيل بجوار بنزينة عبدالواحد كفر العلو 28الـتأشير:   ،   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  58923ق قيده برقم    مصطفي عربي عز احمد ، تاجر فرد ،  سب -  49

متفرع من شارع زين الدين منشيه جمال عبد الناصر 5منزل رقم 25/ -حلوان-الـتأشير:   ، حلوان  

ف تم تعديل العنوان , وص 25255222وفي تاريخ  58924مصطفي انور محمد الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

(ش فيضي / عبد الرحمن52حلوان /محل بالعقار رقم ) -الـتأشير:   ، حلوان  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  58921جاك شوقي شكري سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

ش الزوغلى 29الـتأشير:   ،   /  

تم تعديل العنوان  25255235وفي تاريخ  58935د ،  سبق قيده برقم    عبد المجيد رمضان عبد المجيد النشرتي ، تاجر فر -  52

2ش عبد الرحمن باشا علي خسرو محل رقم59/-حلوان-, وصف الـتأشير:   ، حلوان  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255235وفي تاريخ  58929احمد سعد قطب على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

حمد سعد ارض الجنينه كفر العلوش م 5،    /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  58928نادى كمال ميخائيل بسطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

ش حسن عمار متفرع من الداير الغربى 1الـتأشير:   ،   /  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  25892احمد محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

منطقة الخدمات المركزية 4العزبه البحريه ق  52ش عبدالشافى خليفه من ش  5الـتأشير:   ،   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  58922مالك لمعى فوزى بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

2شقة  55حى ز عمارة  1 الـتأشير:   ، مجاورة  /  

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  58933اميل نصحي عبد المالك تاضروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

المشروع االمريكي 45بلوك  3مجاوره  54حلوان / عقار -وصف الـتأشير:   ، حلوان   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  55252قيده برقم     صابر مصطفى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق -  58

وادى حوف حلوان  بنشاط/ تجارة االجهزة واالدوات المنزلية باسم  23شارع  32وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان/ عقار 

  تجارى/ صابر مصطفى محمود مصطفى

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  55252رقم    صابر مصطفى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  59

وادى حوف 23شارع  32وصف الـتأشير:   ، عقار   /  

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  58934هشام بدر للمقاوالت والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

ش فريد مهدى حلوان البلد 33وصف الـتأشير:   ،   /  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  58932محمد عوض ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

ش العزبة القبلية 5محل رقم  51الـتأشير:   ، عقار رقم   /  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255251وفي تاريخ  8985هبة العربى السيد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

يكورات التأشير:  اضافة نشاط / تجارة وتوزيع المطهرات والكيماويات ) فيماعدا االدوية ( والمنظفات وأعمال التشطيبات والد

 والتوريدات العمومية والمقاوالت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255251وفي تاريخ  51915احمد موسي حميده امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 اضافة نشاط / مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255258وفي تاريخ  51552عزه شحاته عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

اط /المقاوالتحذف نش  

تم تعديل النشاط , وصف 25255259وفي تاريخ  2322حسن محمد عبد النبى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  حذف نشاط / االستيراد

لتأشير: تم تعديل النشاط , وصف ا25255252وفي تاريخ  51254احمد سيد سيد محمد لقمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

اضافة نشاط / تجارة اطارات وبطاريات   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  51254احمد سيد سيد محمد لقمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

الغاء نشاط / بالستيشن   

تم تعديل النشاط , وصف 25255258 وفي تاريخ 55951عبد الجيد سعيد محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير:  اضافه نشاط / تجاره اجهزه كهربائيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 النشاط , 25255259وفي تاريخ  53829ارم محمد رضا احمد حلمي احمد الخالع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 وصف التأشير:  اضافه نشاط توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255224وفي تاريخ  55522جر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو صالح محمد مرسى ، تا -  9

اضافه نشاط / تعبئه وتغليف المواد الغذائيه فيماعدا الطباعه وخدماتها   

, وصف تم تعديل النشاط 25255221وفي تاريخ  52155المعتز بالله فتحى كمال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير:  اضافه نشاط توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , 25255221وفي تاريخ  51292محروص عبد الحميد محروص على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح تصدير وتجاره مالبس جاهزه دون المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255222وفي تاريخ  58515تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعيد سمير سعيد معوض ، -  12

اضافه نشاط توريدات عموميه   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255222وفي تاريخ  245محمد محمود سليمان عمران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

اميك و حفر ي وشبكات مياه وشبكات ري متكامله وتشطيبات متكامله مباني محاره سيراضافه نشاط مقاوالت شبكات صرف صح 

 ودهانات نقاشه ونقل اتربه وعزل

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  55252صابر مصطفى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير:  حذف نشاط / االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  53228محمد احمد عبد الوهاب جعفر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتركيب انظمة الطاقة الشمسيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , 25255251وفي تاريخ  58222حوش يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رحاب حوش محمد  -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255253وفي تاريخ  58953عنتر عبدالبديع على قطب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255259وفي تاريخ  58954يب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد صالح الدين محمدمحمد الد -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255235وفي تاريخ  58929احمد سعد قطب على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255259وفي تاريخ  58291يده برقم   ظريف للنظارات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبق ق -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255259وفي تاريخ  58292عادل زكى اسرائيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255255وفي تاريخ  99582احمد ناصر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  58952ايمن محمود مختار محمود الفار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  58933اميل نصحي عبد المالك تاضروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255259وفي تاريخ  58292فاطمه عبدالهادى عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255258وفي تاريخ  58952احمد شعبان ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255258وفي تاريخ  58959على احمد معوض جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255258وفي تاريخ  58295دالله جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بسنت عب -  13

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255221وفي تاريخ  58952سعيد مقلد حموده عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  58924جر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفي انور محمد الشريف ، تا -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  58221سعيد عطا سعد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  58928ه برقم   نادى كمال ميخائيل بسطا ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255251وفي تاريخ  58229هانى جمال محمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255253وفي تاريخ  51589محمود محمد محمد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  58958ناهيه محمد صبيح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  58922احمد محمود محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  51254احمد سيد سيد محمد لقمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

عديل نوع الشركة , وصف تم ت25255228وفي تاريخ  58959احمد مسلم سلمى سالمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  58923مصطفي عربي عز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير: خاص

, وصف تم تعديل نوع الشركة 25255253وفي تاريخ  58958مايكل ماهر كامل ديمترى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  55252صابر مصطفى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255251وفي تاريخ  58228رافت محمد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

خاص التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , 25255251وفي تاريخ  58222عبدالرحمن خالف يوسف حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  58951مختار موسى جوهر عطيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  58922مالك لمعى فوزى بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255255وفي تاريخ  58955احمد محمد عطيه عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255253وفي تاريخ  58952حمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   شيماء جمال ا -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  58955محمد احمد عبدالغفار محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  58952والعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد جالل الدين حسين اب -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255253وفي تاريخ  58954حلفاوى سليمان محمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255235وفي تاريخ  58935د النشرتي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبد المجيد رمضان عبد المجي -  36

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255254وفي تاريخ  58224حسين صالح احمد عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  58953اسالم ناصر ماهر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  58932محمد عوض ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255259وفي تاريخ  58294سالم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد  -  40

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255228وفي تاريخ  58925محمد مؤمن هاللى مؤمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255228وفي تاريخ  58925عبد الحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبد المنعم عصام عبد المنعم  -  42

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  58934هشام بدر للمقاوالت والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255258وفي تاريخ  58295وح محمد محمد غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صيدليه د / عمرو ممد -  44

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255255وفي تاريخ  58955صالح الدين عبد الوهاب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  58952موئيل سفين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   كيرلس عاطف ص -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  58921جاك شوقي شكري سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

ن القانونيالكيا     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح /جرين بالن 51552تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255258،  فى تاريخ :   -  1  

green plan يهللخدمات الرياض    

الى: تعديل السمة التجارية لتصبح / امل الغد  2322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255259،  فى تاريخ :   -  2

   للتصدير

الى: تعديل السمة التجارية لتصبح 9192تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255255،  فى تاريخ :   -  3  / Joe - جو   

الى: اصبح الرحمه للتجارة وتوريد المواد  54199تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255253،  فى تاريخ :   -  4

   الغذائيه

الى: اضافة السمة التجارية / جنرال الكتريك 58299تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255258،  فى تاريخ :   -  5  

GENERAL ELECTREC   

الى: اضافه سمه تجاريه المؤسسه االسالميه  2242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255259،  فى تاريخ :   -  6

   للمقاوالت العامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: تعديل السمة التجارية لتصبح / الشيماء  5122تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255259،  فى تاريخ :   -  7

لتوريدات العموميةل    

الى: تعديل السمه التجارية لتصبح /صيدلية  54958تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255228،  فى تاريخ :   -  8

   د/حسام عبد الحليم اسماعيل الجديده

سه النبيلالى: مؤس 58515تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  9    

الى: اضافة السمة التجارية لتصبح / العصام  58925تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255235،  فى تاريخ :   -  10

   لتجارة االخشاب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

، وفى تاريخ    58292ربيع فتحي مصطفي اسماعيل و احمد فتحي مصطفي اسماعيل  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

محو رقم  تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائيا واستالم كل شريك كافة مستحقاته المالية وذلك بموجب أمر   25255259

2525/2/9بتاريخ  2224  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 محو/شطب    25255255، وفى تاريخ    54859مين محمد و شركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : صالح جابر  ا   - 2

2525/2/55بتاريخ  2235السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شريك كافة مستحقاته المالية وذلك بموجب أمر محو رقم   

تم محو/شطب    25255252، وفى تاريخ    58521محمد عمر مصطفى وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

2525/2/52بتاريخ  2232السجل  تم فسخ الشركة نهائيا واستالم كل شريك كافة مستحقاته المالية وذلك بموجب أمر محو رقم   

لسجل  تم تم محو/شطب ا   25255228، وفى تاريخ    1235محمد عبد المجيد وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 4

2525/2/28بتاريخ  2238فسخ الشركة نهائيا واستالم كل شريك كافة مستحقاته المالية وذلك بموجب أمر محو رقم   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,  55258252وفي تاريخ   ، 55392مصطفى عاشور وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  255550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255258وفي تاريخ   ، 54313داود كامل صادق و شريكة شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

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

تم تعديل رأس المال ,  25825255وفي تاريخ   ، 54313داود كامل صادق و شريكة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

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

وفي تاريخ    1532تعديل عنوان الشركة الى / احمد عبد القادر على حسن وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  5555550555المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس  25255235،   

تم تعديل رأس  25255235وفي تاريخ   ، 1532احمد عبد القادر على حسن وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  5555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

انالعنو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  25255255وفي تاريخ  9434تعدل ليصبح / محمد فاروق محمد  وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  1

ق حدائ -كورنيش النيل  -ابراج منتصر  - 3برج  3شقة  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة الى العنوان / عمارة 

حلوان / القاهرة -حلوان    

تم تعديل العنوان , وصف  25255255وفي تاريخ  9434محمد فاروق محمد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  2

حلوان /  -حدائق حلوان  -كورنيش النيل  -ابراج منتصر  - 3برج  3شقة  3الـتأشير:   ، نقل مقر الشركة الى العنوان / عمارة 

اهرةالق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  55392مصطفى عاشور وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  3

المركز الرئيسى  -المرحلة الثانية  28القطعة رقم  -( 554الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح مركز الشركة الرئيسى / المحل رقم )

مايو 51مدينة  3ة مجاور -مايو  51لمدينة    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

رخام والجرانيت وليد سامى عبد الرازق وشريكة ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد . واصبح المقاوالت وتركيب وتوريد ال -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة32525525وفي تاريخ  55311والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

ام والجرانيت وليد سامى عبد الرازق وشريكة ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد . واصبح المقاوالت وتركيب وتوريد الرخ -  2

نتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضام25255253وفي تاريخ  55311والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

ت وبعد فؤاد احمد حامد سيد وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط قاعات افراح الي النشاط االصلي فيما عدا خدمات االنترن -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25255222وفي تاريخ  2341الحصول علي التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

نترنت مد وشريكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط قاعات افراح الي النشاط االصلي فيما عدا خدمات االفؤاد احمد حا -اصبح : -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  2341وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

ات امن  اضافه نشاط قاعات افراح الي النشاط االصلي فيما عدا خدمفؤاد احمد حامد سيد وشريكه ، شركة تض -أصبح : -  5

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  2341االنترنت وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  شركة تضامن

رنت وبعد ح الي النشاط االصلي فيما عدا خدمات االنتفؤاد احمد حامد سيد وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط قاعات افرا -  6

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25255222وفي تاريخ  2341الحصول علي التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برقم   

 بسيطة

النترنت يما عدا خدمات افؤاد احمد حامد وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط قاعات افراح الي النشاط االصلي ف -اصبح : -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  2341وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

دمات فؤاد احمد حامد سيد وشريكه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط قاعات افراح الي النشاط االصلي فيما عدا خ -أصبح : -  8

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  2341نترنت وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه ،  سبق قيدها برقم   اال

 التأشير:  توصية بسيطة

قيدها برقم   تعديل عنوان الشركة الى / احمد عبد القادر على حسن وشريكه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / المقاوالت ،  سبق -  9

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255235ريخ وفي تا 1532   

وفي تاريخ  1532احمد عبد القادر على حسن وشريكه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / المقاوالت ،  سبق قيدها برقم    -  10

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255235  

   ــــــــــــــــــــــ  

ةنوع الشرك       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

تم تعديل نوع 25255253وفي تاريخ  55311اصبح / شركه وليد سامى ومعتز احمد ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  1

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255253وفي تاريخ  55311اصبح / شركه وليد سامى ومعتز احمد ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  2

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255253وفي تاريخ  55311اصبح / شركه وليد سامى ومعتز احمد ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    -  3

التأشير: خاصالشركة , وصف   

تم تعديل نوع 25255253وفي تاريخ  55311اصبح / شركه وليد سامى ومعتز احمد ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    -  4

 الشركة , وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255253وفي تاريخ  55311، سبق قيدها برقم   وليد سامى عبد الرازق وشريكة  -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255258وفي تاريخ  54313داود كامل صادق و شريكة ، سبق قيدها برقم    -  2

 توصية بسيطة

   ــــــــــــــــــــــ  

لسمةاالسم وا       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل عنوان الشركة الى  1532توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255235،  فى تاريخ :   -  1

 / احمد عبد القادر على حسن وشريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اصبح معتز احمد عبد الصادق سيد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفه الشريك من موصى الي متضامن و -  1

55311برقم       25255253شريك متضامن والمدير المسئول ، تاريخ :   

بح متضامن واصمعتز احمد عبد الصادق سيد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل صفه الشريك من موصى الي  -  2

55311برقم       25255253شريك متضامن والمدير المسئول ، تاريخ :   

معين او منفردين معتز احمد عبد الصادق سيد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل بند االدارة والتوقيع للشريكين مجت -  3

لسحب وااليداع لشركه ولهم الحق في التعامل مع البنوك في اولهم الحق في توكيل الغير او من ينوب عنهم قانونيا لتحقيق اغراض ا



 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

ول والتعامل مع الجهات الحكوكيه وغي الحكوميه والجهات االداريه اما في المسائل واالمور المتعلقه ببيع او رهن اصل من اص

15531برقم       25255253الشركه او تقدير عيني او تبعى او االقتراض يكون مجتمعين ، تاريخ :   

ين او منفردين معتز احمد عبد الصادق سيد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل بند االدارة والتوقيع للشريكين مجتمع -  4

لسحب وااليداع ولهم الحق في توكيل الغير او من ينوب عنهم قانونيا لتحقيق اغراض الشركه ولهم الحق في التعامل مع البنوك في ا

ول لحكوكيه وغي الحكوميه والجهات االداريه اما في المسائل واالمور المتعلقه ببيع او رهن اصل من اصوالتعامل مع الجهات ا

55311برقم       25255253الشركه او تقدير عيني او تبعى او االقتراض يكون مجتمعين ، تاريخ :   

مه كافة حقوقه المالية ، تاريخ : اسامه عريان رزق كيرلس  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  خروجه واستال -  5

54313برقم       25255258  

اسامه عريان رزق كيرلس  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  خروجه واستالمه كافة حقوقه المالية ، تاريخ :  -  6

54313برقم       25255258  

برقم      25255258ة حقوقه المالية ، تاريخ : داود كامل صادق كامل  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروجه واستالمه كاف -  7

 54313  

برقم       25255258داود كامل صادق كامل  شركة تضامن  مدير و شريك  خروجه واستالمه كافة حقوقه المالية ، تاريخ :  -  8

54313 

دارة والتوقيع حق اال -يع ليصبح :اسامه عريان رزق كيرلس  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  تعديل بند االدارة والتوق -  9

بنوك باسم للشريك المتضامن السيد / داود كامل صادق كامل وله حق في كافة التصرفات القانونية والحصول على القروض من ال

54313برقم       25255258الشركة ، تاريخ :   

ارة والتوقيع حق االد -االدارة والتوقيع ليصبح : اسامه عريان رزق كيرلس  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  تعديل بند -  10

بنوك باسم للشريك المتضامن السيد / داود كامل صادق كامل وله حق في كافة التصرفات القانونية والحصول على القروض من ال

54313برقم       25255258الشركة ، تاريخ :   

يع للشريك حق االدارة والتوق -داود كامل صادق كامل  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل بند االدارة والتوقيع ليصبح : -  11

سم الشركة ، المتضامن السيد / داود كامل صادق كامل وله حق في كافة التصرفات القانونية والحصول على القروض من البنوك با

54313 برقم      25255258تاريخ :   

للشريك  حق االدارة والتوقيع -داود كامل صادق كامل  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل بند االدارة والتوقيع ليصبح : -  12

سم الشركة ، المتضامن السيد / داود كامل صادق كامل وله حق في كافة التصرفات القانونية والحصول على القروض من البنوك با

54313برقم       25255258تاريخ :   

شريك مصطفى احمد على عاشور  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعديل بند االدارة والتوقيع ليصبح / ان لل -  13

ركة وان ادارة المتضامن الحق في التعامل مع كافة البنوك التى تعمل في مصر وفتح الحسابات باسم الشركة ولتحقيق اهداف الش

ي تصدر منه رف المتضامن وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون جميع االعمال التالشركة والتوقيع عنها للط

تمس  بعنوان الشركة وضمن اغراضها ويجوز له توكيل الغير في كل او بعض اعمال االدارة والتوقيع اما اعمال التصرف التى

ا ، تاريخ : فذ اال بموافقة جميع الشركاء شخصيا عليهاصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عيني اصلي او تبعي فال تن

55392برقم       25255258  

كرم احمد مجدى عبدالمنعم محمود  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريك االول ) -  14

انواعها منفردا أما الحق في التوقيع على العقود بعبدالحليم ( حق االدارة والتوقيع وله كافة السلطات في تحقيق غرض الشركة وله 

قيع على بخصوص حق شراء االصول باسم الشركة والتعامل مع جميع البنوك في السحب وااليداع او االقتراض او الرهن او التو

معين او منفردين اما ( مجت مستندات التسهيالت األئتمانية من البنوك فللشريكين االول ) كرم عبدالحليم ( والثانى ) اسالم عبدالعزيز

55488برقم       25255252بخصوص  البنوك التالية إيجى بنك وبنك البركة والبنك ، تاريخ :   



 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

كرم احمد مجدى عبدالمنعم محمود  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريك االول ) -  15

انواعها منفردا أما افة السلطات في تحقيق غرض الشركة وله الحق في التوقيع على العقود بعبدالحليم ( حق االدارة والتوقيع وله ك

قيع على بخصوص حق شراء االصول باسم الشركة والتعامل مع جميع البنوك في السحب وااليداع او االقتراض او الرهن او التو

معين او منفردين اما بدالحليم ( والثانى ) اسالم عبدالعزيز ( مجتمستندات التسهيالت األئتمانية من البنوك فللشريكين االول ) كرم ع

55488برقم       25255252بخصوص  البنوك التالية إيجى بنك وبنك البركة والبنك ، تاريخ :   

ك والبن HSBC احمد مجدى عبدالمنعم محمود  شركة تضامن  شريك متضامن  االهلى الكويتى والبنك االهلى المصرى وبنك -  16

وصرفها  االمارات دبي الوطنى فللشركاء الثالثة حق التعامل مع البنوك في السحب وااليداع وفتح الحسابات وايداع الشيكات

اب ( مجتمع مع والتوقيع على الشيكات فلكال من الشريك االول )كرم عبدالحليم عبدالواحد ( او الثانى  )اسالم عبدالعزيز عبدالتو

صوص ى عبدالمنعم ( ولهم الحق في توكيل وتفويض الغير في حدود االختصاصات المذكورة وبخالشريك الثالث )احمد مجد

55488برقم       25255252القرض او الرهن او فتح ملفات االئتمان فللشركاء الثالثة مجتمعين ، تاريخ :   

ك االهلى المصرى وبنكاحمد مجدى عبدالمنعم محمود  شركة تضامن  شريك متضامن  االهلى الكويتى والبن -  17  HSBC  والبنك

وصرفها  االمارات دبي الوطنى فللشركاء الثالثة حق التعامل مع البنوك في السحب وااليداع وفتح الحسابات وايداع الشيكات

جتمع مع اب ( موالتوقيع على الشيكات فلكال من الشريك االول )كرم عبدالحليم عبدالواحد ( او الثانى  )اسالم عبدالعزيز عبدالتو

صوص الشريك الثالث )احمد مجدى عبدالمنعم ( ولهم الحق في توكيل وتفويض الغير في حدود االختصاصات المذكورة وبخ

55488برقم       25255252القرض او الرهن او فتح ملفات االئتمان فللشركاء الثالثة مجتمعين ، تاريخ :   

لشريكين يك متضامن  فقط اما بخصوص حق بيع االصول باسم الشركة فلاحمد مجدى عبدالمنعم محمود  شركة تضامن  شر -  18

المعدات  االول ) كرم عبدالحليم ( والثانى ) اسالم عبدالعزيز( مجتمعين فقط  اما بخصوص التوقيع على عقود توريد وايجار

ض ولجميع كرم عبدالحليم ( او بتفويفللشريك الثالث ) احمد مجدى عبدالمنعم ( حق االدارة والتوقيع مجتمع مع الشريك االول ) 

55488برقم       25255252الشركاء الحق في توكيل او تفويض الغير في حدود حقوقه في االدارة ، تاريخ :   

لشريكين احمد مجدى عبدالمنعم محمود  شركة تضامن  شريك متضامن  فقط اما بخصوص حق بيع االصول باسم الشركة فل -  19

المعدات  ليم ( والثانى ) اسالم عبدالعزيز( مجتمعين فقط  اما بخصوص التوقيع على عقود توريد وايجاراالول ) كرم عبدالح

ض ولجميع فللشريك الثالث ) احمد مجدى عبدالمنعم ( حق االدارة والتوقيع مجتمع مع الشريك االول ) كرم عبدالحليم ( او بتفوي

55488برقم       25255252قوقه في االدارة ، تاريخ : الشركاء الحق في توكيل او تفويض الغير في حدود ح  

يع للشريك نبيل صداق عطية شاروبيم  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح ) االداره والتوق -  20

ك بما فى ذلك عامل مع البنواالول / نبيل صداق عطيه شاروبيم منفردا او من ينوب عنه قانونا وله فى ذلك كافه الصالحيات فى الت

ل الشركه على فتح الحسابات وااليداع والسحب واالقتراض والرهن وتقرير الحقوق العينيه اصليه او تبعيه على اى اصل من اصو

وله  كافه التعاقداتان يكون ذلك باسم الشركه وفى االمور المتعلقه بتحقيق اغراضها وله الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء و

2258برقم       25255259كافه الصالحيات فى بيع وشراء اصول الشركه ، تاريخ :   

يع للشريك نبيل صداق عطية شاروبيم  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل حق االداره والتوقيع ليصبح ) االداره والتوق -  21

ك بما فى ذلك فى ذلك كافه الصالحيات فى التعامل مع البنواالول / نبيل صداق عطيه شاروبيم منفردا او من ينوب عنه قانونا وله 

ل الشركه على فتح الحسابات وااليداع والسحب واالقتراض والرهن وتقرير الحقوق العينيه اصليه او تبعيه على اى اصل من اصو

كافه التعاقدات وله لبيع والشراء وان يكون ذلك باسم الشركه وفى االمور المتعلقه بتحقيق اغراضها وله الحق فى التوقيع على عقود ا

2258برقم       25255259كافه الصالحيات فى بيع وشراء اصول الشركه ، تاريخ :   

لغير نبيل صداق عطية شاروبيم  شركة تضامن  مدير و شريك  من ثابت ومنقول او سيارات ومعدات واجهزه لنفسه او ل -  22

  25255259اريخ : والتعامل مع مأموريات الشهر العقارى فى تؤثيق كافه التصرفات ( ، ت والتوقيع على العقود االبتدائيه والنهائيه

2258برقم       

لغير نبيل صداق عطية شاروبيم  شركة تضامن  مدير و شريك  من ثابت ومنقول او سيارات ومعدات واجهزه لنفسه او ل -  23

  25255259اريخ : مأموريات الشهر العقارى فى تؤثيق كافه التصرفات ( ، ت والتوقيع على العقود االبتدائيه والنهائيه والتعامل مع

2258برقم       



 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

ال من محمود ابراهيم عامر احمد االعسر  شركة مساهمة  مدير فرع  تعيين السيد / محمود ابراهيم عامر مدير لفرع حلوان بد -  24

8395برقم       25255259السيد / عمر بكر عبدالحليم ، تاريخ :   

الدارة احمد عبد القادر على حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعديل حق االدارة والتزوقيع ليصبح / حق ا -  25

1532برقم       25255235والتوقيع عن الشركة للشريك االول ) المتضامن ( منفردا ، تاريخ :   

الدارة تضامن  تعديل حق االدارة والتزوقيع ليصبح / حق ااحمد عبد القادر على حسن  توصية بسيطة  مدير وشريك م -  26

1532برقم       25255235والتوقيع عن الشركة للشريك االول ) المتضامن ( منفردا ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تاريخ :  اعيل  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،ربيع فتحي مصطفي اسماعيل و احمد فتحي مصطفي اسم -  1

58292برقم       25255259  

    25255255تعدل ليصبح / محمد فاروق محمد  وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

9434برقم     

9434برقم       25255255ية بسيطة ، تاريخ : محمد فاروق محمد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توص -  3  

برقم       25255255صالح جابر  امين محمد و شركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4

54859 

58521برقم       25255252محمد عمر مصطفى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  5  

55311برقم       25255253وليد سامى عبد الرازق وشريكة  توصية بسيطة  عقد تعديل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6  

55311برقم       25255253وليد سامى عبد الرازق وشريكة  شركة تضامن  عقد تعديل شركة تضامن ، تاريخ :  -  7  

55392برقم       25255258توصية بسيطة ، تاريخ :  مصطفى عاشور وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه -  8  

54313برقم       25255258داود كامل صادق و شريكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  9  

54313برقم       25255258داود كامل صادق و شريكة  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  10  

برقم       25255259اشرف كمال الدين عليوة وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11

2258 

برقم       25255259نبيل صداق عطية وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -اصبح : -  12

2258 

1235برقم       25255228ن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : محمد عبد المجيد وشريكه  شركة تضام -  13  

2341برقم       25255222فؤاد احمد حامد سيد وشركاه  شركة تضامن  عقد تعديل شركة تضامن ، تاريخ :  -  14  

2341رقم   ب    25255222فؤاد احمد حامد وشريكه  شركة تضامن  عقد تعديل شركة تضامن ، تاريخ :  -اصبح : -  15  

2341برقم       25255222فؤاد احمد حامد سيد وشريكه  شركة تضامن  عقد تعديل شركة تضامن ، تاريخ :  -أصبح : -  16  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

2341برقم       25255222فؤاد احمد حامد سيد وشركاه  توصية بسيطة  عقد تعديل توصية بسيطة ، تاريخ :  -  17  

2341برقم       25255222توصية بسيطة  عقد تعديل توصية بسيطة ، تاريخ :   فؤاد احمد حامد وشريكه -اصبح : -  18  

2341برقم       25255222فؤاد احمد حامد سيد وشريكه  توصية بسيطة  عقد تعديل توصية بسيطة ، تاريخ :  -أصبح : -  19  

طة ، تاريخ ملخص ومشهر عنه توصية بسي تعديل عنوان الشركة الى / احمد عبد القادر على حسن وشريكه  توصية بسيطة  -  20

1532برقم       25255235:   

برقم       25255235احمد عبد القادر على حسن وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  21

1532 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

55441برقم       25255254، تاريخ :  222  2521/2/5منى بكرى ابراهيم حسنين  سارى حتى  -  1  

55245برقم       25255258، تاريخ :  222  2524/5/4جمال محمد جمال ابراهيم  ساري حتي  -  2  

55554برقم       25255259، تاريخ :  958حمد    مصطفى حامد احمد م -  3  

55554برقم       25255259، تاريخ :  958  2525/55/25مصطفى حامد احمد محمد  سارى حتى  -  4  

9329برقم       25255259، تاريخ :  951احمد محمد سيد خليل ابراهيم     -  5  

8551برقم       25255259، تاريخ :  294  2524/2/2سعد زكى محمد التمامى  سارى حتى  -  6  

2322برقم       25255259، تاريخ :  955  2524/5/25حسن محمد عبد النبى محمود  سارى حتى  -  7  

55425برقم       25255255، تاريخ :  954  2521/2/3احمد محمد حلمى صديق  سارى حتي  -  8  

55238برقم       25255252، تاريخ :  592  2521/5/28حاتم محمد محمود محمد  سارى حتى  -  9  

2252برقم       25255252، تاريخ :  922  2523/55/29درويش عبد العاطى درويش  سارى حتى  \صيدلية د  -  10  

3521برقم       25255253، تاريخ :  928  2521/2/8ناجية حسن مصطفى  سارى حتى  -  11  

2349برقم       25255253، تاريخ :  935عصام رمضان مرسى يونس     -  12  

2349برقم       25255253، تاريخ :  932سارى حتي  52/52/2525عصام رمضان مرسى يونس   -  13  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

3815برقم       25255253، تاريخ :  924  55/59/2521مجدى عبده مطاوع عالم  سارى  -  14  

3815برقم       25255253، تاريخ :  924  55/59/2521عالم للتوريدات العمومية  سارى مجدى  -اصبح : -  15  

55358برقم       25255253، تاريخ :  931  55/52/2521معتز محمود عسل ابراهيم  ساري حتي  -  16  

1244برقم       25255253، تاريخ :  922  2524/4/52عصام سعيد غريب حسنين  سارى حتى  -  17  

8825برقم       25255258، تاريخ :  939هريدى السيد محمود     -  18  

8825برقم       25255258، تاريخ :  945هريدى السيد محمود     -  19  

8825برقم       25255258، تاريخ :  945  2521/1/8هريدى السيد محمود  سارى حتى  -  20  

9222برقم       25255258، تاريخ :  944  2125/1/51احمد محمود احمد على  موسى  سارى حتى  -  21  

3825برقم       25255258، تاريخ :  932  59/59/2521محمد عبد الموجود عبد المطلب موسى  ساري حتى  -  22  

2223برقم       25255252، تاريخ :  912  2524/9/55ابراهيم مدبولى بخيت  سارى حتى  -  23  

9329برقم       25255252، تاريخ :  919ى مدبولى    شعبان ابو النجا فهم -  24  

2242برقم       25255259، تاريخ :  983  2525/2/21محمد اسماعيل للمقاوالت  ساالى حتى  -  25  

55522برقم       25255224، تاريخ :  922  2524/52/51عمرو صالح محمد مرسى  سارى حتى  -  26  

95برقم       25255224، تاريخ :  922  2521/2/21سارى حتى   حاتم عبدالحميد عبدالعزيز -  27  

3852برقم       25255221، تاريخ :  929محمد عبد الله محمود العمرى     -  28  

544برقم       25255221، تاريخ :  925  2521/2/28مجد الدين فتحى عبد الحميد على  سارى حتى  -  29  

55549برقم       25255228، تاريخ :  5555هانى كمال خالف خليفة     -  30  

9559برقم       25255228، تاريخ :  998  2524/2/55احمد عبد المنعم قاسم درويش  سارى حتى  -  31  

2114برقم       25255228، تاريخ :  922احمد فريج عبد الفتاح محمد     -  32  

2114برقم       25255228، تاريخ :  929  2525/8/23احمد فريج عبد الفتاح محمد  سارى حتى  -  33  

9229برقم       25255222، تاريخ :  5553  2521/3/52محمد فتحى عبد العزيز دياب  ساري حتي -  34  

8248برقم       25255222، تاريخ :  5558محمد عبد المنعم مشحوت     -  35  

9452برقم       25255222، تاريخ :  5559  2521/9/55جابر سيد محمد عبد السيد  ساري حتي -  36  

55422برقم       25255222، تاريخ :  5554  24/52/2521معرض سعيد لبيع السيارات  سارى حتي  -  37  

3332برقم       25255222، تاريخ :  5553تعديل االسم التجاري ليصبح / صيدلية د/احمد السيد موسي     -  38  

3332برقم       25255222، تاريخ :  5553صيدلية د / احمد السيد موسى الجديدة     -  39  

55434برقم       25255235، تاريخ :  5525  2521/8/25رامي حكيم عطيه داود  سارى حتى  -  40  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

2382برقم       25255235، تاريخ :  5522  2521/2/22وليد محمد على احمد  سارى حتى   -  41  

55283برقم       25255235، تاريخ :  5529  2521/2/25فاطمة عصام عبد الفتاح محمد  ساري حتي  -  42  

8193برقم       25255235، تاريخ :  5552اشرف صالح عبد الخالق حسيب     -  43  

8193برقم       25255235، تاريخ :  5552اشرف صالح عبد الخالق حسيب     -  44  

8193برقم       25255235، تاريخ :  5559  2521/4/58ح عبد الخالق حسيب  سارى حتى اشرف صال -  45  

55248برقم       25255235، تاريخ :  5522  52/55/2521محسن عبد المنعم بيومي النصاري  سارى حتى  -  46  

158برقم       25255235، تاريخ :  5524  2525/8/23حازم بحر حجازى  سارى حتى  -  47  

2555برقم       25255235، تاريخ :  5538معرض ابو الفتوح للسجاد والموكيت     -  48  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

برقم       25255251، تاريخ :  225  2522/1/22نعمان نعمان حسين وشريكه  سارى حتى  -الهندسة لالعمال المتكاملة  -  1

2222 

55311برقم       25255253، تاريخ :  935  55/54/2521وليد سامى عبد الرازق وشريكة  ساري حتي  -  2  

55311برقم       25255253، تاريخ :  935  55/54/2521وليد سامى عبد الرازق وشريكة  ساري حتي  -  3  

532برقم       25255258، تاريخ :  941  2521/2/52محمد محمود محمد احمد وشريكه  سارى حتى  -  4  

8395برقم       25255259، تاريخ :  982  2521/5/51شركة اونست لتداول االوراق المالية  سارى حتى  -  5  

245برقم       25255224، تاريخ :  921اشرف حسين محمد وشركاه     -  6  

245برقم       25255224، تاريخ :  921اشرف حسين محمد وشريكه     -  7  

245برقم       25255224، تاريخ :  921اشرف حسين محمد وشركاه     -  8  

245برقم       25255224، تاريخ :  921اشرف حسين محمد وشريكه     -  9  

245برقم       25255224، تاريخ :  928  2525/55/55اشرف حسين محمد وشركاه  سارى حتى  -  10  

245برقم       25255224، تاريخ :  928  2525/55/55شريكه  سارى حتى اشرف حسين محمد و -  11  

245برقم       25255224، تاريخ :  928  2525/55/55اشرف حسين محمد وشركاه  سارى حتى  -  12  

245برقم       25255224، تاريخ :  928  2525/55/55اشرف حسين محمد وشريكه  سارى حتى  -  13  

55544برقم       25255221، تاريخ :  922  2524/52/25د العليم سالم وشركاه  سارى حتى اشرف سيد عب -  14  

1235برقم       25255228، تاريخ :  992محمد عبد المجيد وشريكه     -  15  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

2212برقم       25255222، تاريخ :  5555  2524/2/35ممدوح رمضان الغريب وشركاه  ساى حتي  -  16  

55429برقم       25255235، تاريخ :  5532جرجس عيد وشريكة     -  17  

55922برقم       25255235، تاريخ :  5532  2524/2/25عزت سمير وشريكيه  سارى حتى  -  18  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

دبيع افرا   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


