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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن اكياس  74349برقم  21211211، قيد فى  111110111فتح الله ابراهيم فتح الله سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

قسم -العصافرة بحرى  -ش النصر من ش زهران  12رقم  بالستيك ومنتجات ورقيه دون الطباعه ، بجهة : عقار  

عن صيانه وخدمه  74391برقم  21211213، قيد فى  411110111مصطفى احمد عباس عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ه عزبه نصر مع ش د/ عادل محمد ابو زهر 9والكائن  4و بيع قطع غيار وزيوت سيارات ، بجهة : سيدى جابر البرج السكنى رقم 

 الدين امام جرين بالزا

عن تنميه  74399برقم  21211212، قيد فى  411110111شيماء صدقى احمد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 -ش لمعى سيدى بشر قبلى  2مهارات بشريه ماعدا االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

 قسم

عن بيع  74372برقم  21211212، قيد فى  441110111نور السيد عبدالغفار عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

محسن  اكسسوارات المحمول فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته  وماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :

ش محمد متولى الشعراوي 2الكبرى نمرة   

عن تصنيع مالبس  74434برقم  21211224، قيد فى  111110111سعيد زكى عجايبي جريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

العصافرة قبلي 44ش االمانه من ش  21فيماعدا المالبس العسكرية ، بجهة :   

عن حلول متكاملة  74432برقم  21211224، قيد فى  111110111محمد محمود احمد المناديلي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

لالزمه ، فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والعماله واالمن والحراسة وبعد الحصول على التراخيص ا

مصطفى كامل االرضي ش احمد شوقي مع السمان 91بجهة :   

عن استثمار  74471برقم  21211231، قيد فى  411110111محمد حسين عباس الجعرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ش الطورينى روديلى سابقا كليو باترا الصغرى سيدى جابر 23عقارى ، بجهة :   

عن تجارة فاكهه  74323برقم  21211214، قيد فى  211110111خلف نور الدين حسن خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

قسم -النزهه  -الف ش الفاكهه سوق الجمله  9بالعموله ، بجهة : ربع المحل   

عن ورشه الوميتال ،  74347برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد السيد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

قسم -فران خلف مصنع اال 411بجهة : عزبه   

عن جيم  74327برقم  21211212، قيد فى  411110111محمد فتحى ابو ضيف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

ش حالد بن الوليد مع  122بمدخل خاص لدور الميزانين بالعقار  4لاللعاب الرياضيه بدون استخدام االنتر نت ، بجهة : محل رقم 

لمنتزه اولناصيه محمد بك الصيرفى قسم ا  

 74372برقم  21211212، قيد فى  41110111محمد ابراهيم محمد الشيخ  ابراهيم عبدالباعث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ش بلهارس بجوار اسواق الشريف  عصافرة بحرى 2عن بيع طرح واكسسوار ، بجهة :   

عن  74422برقم  21211223، قيد فى  411110111ماله ،   اندرو مكرم عبدالملك ميخائيل عبدالملك  ، تاجر فرد ، رأس -  12

قسم -ش البكباشى العيسوى  121بيع زهور ، بجهة :   

عن بيع  74434برقم  21211224، قيد فى  111110111عمرو صالح محمد عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

اميش قائد االسراب برج نسمه مي 34اكسسوارات محمول ، بجهة :   
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عن تصنيع  74417برقم  21211223، قيد فى  1111110111احمد رجب محمد مبروك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

2ش الحسينيه عقار رقم  2وتعبئة وخلط المنظفات ، بجهة : مشروع ناصر ابيس   - 

، قيد فى  411110111فرد ، رأس ماله ،   سوبر ماركت سعد الجمل / االء محمود عالء سعد محمد اسماعيل الجمل  ، تاجر -  15

قسم -لوران  -ش عمر المختار  44عن سوبر ماركت ، بجهة :  74442برقم  21211224  

عن بالى ستيشن  74423برقم  21211231، قيد فى  411110111مينا عادل صابر شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ش عمر لطفى ابراهيم 112تراخيص الالزمه ، بجهة : ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على ال  - 

عن تعبئة  74449برقم  21211224، قيد فى  111110111فتح الله على عبدالسالم ابوعرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

ابيس الثانية 11وتغليف مواد غذائية ، بجهة : ابيس الناصرية الشرقية القديمة ش سكه   

عن مكتب  74342برقم  21211211، قيد فى  111110111محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان السيد  -  18

ش جالل الدسوقى الحضرة القبلية برج المدينة الرابع علوى 13رحالت ، بجهة :   

يع دراجات عن ب 74414برقم  21211217، قيد فى  111110111محمد عبدالعزيز محمد فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

قسم -سموحه  -ناصيه ش الفتح ش يحيى المشد  1، بجهة : محل رقم   

عن دعايه  74374برقم  21211212، قيد فى  1111110111اسامه ابراهيم مصطفى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

مه ، بجهة صول على التراخيص الالزواعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنتر نت وبعد الح

ش المالزم بسيونى العصافره بحرى قسم المنتزه 14: خلف   

عن بيع  74444برقم  21211224، قيد فى  41110111نعمه جابر عبدالفتاح حسن شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 خيوط ولوازم خياطين ، بجهة : ش سعد زغلول من ش االصالح الفلكي

عن بقاله ،  74327برقم  21211212، قيد فى  111110111سناء حامد احمد احمد الذهبي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : ش الثالثين العمومى خورشيد بجوار قهوة عبدالنبي خالف امتداد  كوبرى الثالثين

عن بويات  74322برقم  21211212د فى ، قي 111110111محمد احمد محمود على سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عصافرة قبلي 44مع ش  31وحدايد ، بجهة : ش   

عن  74322برقم  21211213، قيد فى  1111110111فاطمه رفعت مصطفى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

ش منير السيد الفار  سبورتنج 11مكتب رحالت ، بجهة :   

عن  74394برقم  21211212، قيد فى  111110111سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مارك عزيز شحاته شحاته  -  25

ش محمد محمد امر الله سيدي بشر قبلي 11خدمات الليموزين وتاجير السيارات والرحالت ، بجهة : عقار رقم   

عن  74411برقم  21121721، قيد فى  1411110111احمد محمد كامل عبداللطيف يحيي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 تجارة اطارات ، بجهة : برج الصفوه ش سما طوسون المستشارين

عن بيع خردوات ،  74432برقم  21211224، قيد فى  41110111سامح السيد محمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ش اديب معقد السيوف شماعه 24بجهة :   

 21211224، قيد فى  111110111دالباقي منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد دسوقي عب -معمل اسنان دسوقي  -  28

شارع طاغور االزاريطه 14عن معمل اسنان بعد استصدار التراخيص الالزمه لممارسة النشاط ، بجهة : امام  74433برقم   

عن  74442برقم  12242121، قيد فى  1111110111محمد فوزى عبدالراضى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

قسم -رشدى  -أ طريق الحرية  442توريدات كهروميكانيكية ومقاوالت ومحطات تحليه المياه ، بجهة :   

عن محمصه  74447برقم  21211224، قيد فى  111110111احمد فراج محمدين محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

44يمين من ش  14لي ناصية ش ش الجيش عصافرة قب 41، بجهة : عقار رقم   
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عن ورشة  74442برقم  21211222، قيد فى  111110111حمدى رضى محمد عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تلميع اخشاب )موبيليا( ، بجهة : ش احمد عبدالوهاب الراس السوداء

عن بازار ) سجاير  74421برقم  21211222، قيد فى  311110111وائل خليل ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

ش جمال عبدالناصر السيوف بحرى 31وتسالى وحلويات والعاب اطفال  وادوات مدرسية ( ، بجهة :   

عن مطحن  74312برقم  21211214، قيد فى  41110111هبه الله يحي عبداللطيف سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

لسيوف شماعه تقاطع جبريل  شماعه مع حلمى شلبي عبده برج الفارسبن ، بجهة : ا  

عن تصدير وتوكيالت  74332برقم  21211217، قيد فى  411110111منير زكى على سنبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

ش مسجد سيدى بشر بحرى المنتزه اول 49تجاريه ، بجهة :   

عن توريدات  74322برقم  21211212، قيد فى  1111110111سامى سعيد محمد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

تعاونيات سموحة 1عمارة  12كهربائية ومقاوالت كهروميكانيكيه ، بجهة : مكتب رقم   

عن ترجمه  74412برقم  12112172، قيد فى  111110111يسرى محمد ابراهيم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ش طريق الجيش سبورتنج 143فيماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :   

عن  74414برقم  21211223، قيد فى  1111110111ابراهيم السيد ابراهيم بسيونى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

سكينه الجديدة عزبة 19مكتب مقاوالت ، بجهة :   

عن بيع  74413برقم  21211217، قيد فى  111110111ياسين على ابراهيم محمد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

برج العزيز 312ش  2قطع غيار اسكوتر ، بجهة : سيدى جابر   

عن ديكور  74492برقم  21123121، قيد فى  411110111محمد ممدوح عز الدين مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

مدينه فيصل 42وقص بالليزر اخشاب وجلود واقمشه ، بجهة :   

عن حلوانى ،  74319برقم  21211214، قيد فى  311110111عفاف عبدالسالم محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

ش امين خيرت الغندور سيدي بشر بحرى 43بجهة :   

عن بيع  74331برقم  21211214، قيد فى  41110111الله اسكاروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جيرما جورج عطا -  41

ش غبريال 2فضيات ، بجهة : امام   

عن تنميه  74332برقم  21211217، قيد فى  411110111محمد جمال سيد حسن الفاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

صول على برامج االعاقه الذهنيه والبدنيه بشرط استصدار التراخيص الالزمه وبعد الح مهارات اطفال دون سنت اربع سنوات ودون

 - 3التراخيص الالزمه وماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : ش احمد السكندرى متفرع من ش محمد نجيب الميزان شقه نموذج رقم 

 قسم

عن بيع  74339برقم  21211217، قيد فى  110111111منى حسن عبد العال محمد غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

االصالح الفلكى المنتزه ثانى 12من ش  4ماكوالت تيك اواى ، بجهة : ش   

عن تصنيع جوارب ،  74341برقم  21211211، قيد فى  141110111سعيد امين عيسى امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

هسيدى بشر قبلى قسم المنتز 22ش  74بجهة :   

عن جيم ،  74344برقم  21211211، قيد فى  411110111محمد شريف احمد زكى الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

خورشيد القبليه الطريق الزراعى الرمل ثانى 2ش  1بجهة :   

عن تجارة  74329برقم  21211219، قيد فى  411110111عبير ياقوت قبارى دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

مدينه تبارك عمارة ج   -ش المفتش  32الكيماويات عدا النيترو والتيتانيوم وعدا المفرقعات وعدا مستلزمات االدوية ، بجهة : 

قسم -الحضرة القبلية   
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عن  74421برقم  21211223، قيد فى  411110111حماده عبد المحسن احمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

ش مصطفى كامل  11وتصميمات واستشارات هندسيه فيما عدا الكمبيوتر ، بجهة : السيوف عمارات جاردينيا برج تشطيبات 

 المنتزه اول

عن مستحضرات  74411برقم  21211212، قيد فى  111110111نهى عقل محمد محمد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

ش عبدالرحمن ذهنى السيوف خلف قرية  41ول على التراخيص الالزمه ، بجهة : تجميل ولعب اطفال فيماعدا االدوية وبعد الحص

 عبدالوهاب

عن محمصه ، بجهة  74431برقم  21211224، قيد فى  121110111رناء سعيد حسنين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

ش زكريا غنيم ثابت سابقا تقاطع ش الدكتور مصطفى رمضان 72:   

عن بيع  74427برقم  21211229، قيد فى  111110111بده على ابراهيم الراجحي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام ع -  50

قرداحي  11كافة مايصنع من العجين ومياه غازيه وماكوالت فى عبوات صغيرة مغلفه ومشروبات ساخنه وباردة ، بجهة : خلف 

 رشدي

عن توزيع  74424برقم  21211223، قيد فى  111110111أس ماله ،  محمود عادل الشربيني محمد  ، تاجر فرد ، ر -  51

ش بالل بن رباح من ش النصر الدور االول 1وتجارة مستحضرات التجميل فيماعدا االدوية ، بجهة :   

عن بيع  74329برقم  21211212، قيد فى  141110111رومانى فتحى مسعود جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

قسم -سيدى بشر قبلى  -ش سيف  32اهزة ، بجهة : مالبس ج  

عن استيراد  74343برقم  21211211، قيد فى  4111110111محمود فوزى عبد الله محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

القريه الثانيه ابيس الرمل 19، بجهة : امام بلوك  2والمجموعه  17من المجموعه  32فيما عدا الفقره    

عن  74392برقم  21211213، قيد فى  111110111اح صابر محمد محمد الحرموشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سم -  54

قسم -بجوار المطافى  -مكتب رحالت داخلية ، بجهة : ابيس الثانية   

، قيد فى  110111141زيدان لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه/ احمد لطفى عبد الشافى زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة : ش محمد متولى الشعراوى عزبه الموظفين الرمل 74324برقم  21211212  

عن مكتب  74414برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد فكرى عبدالسالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

نه خورشيدرحالت ، بجهة : االخر / شارع البنزي  

عن مكتب  74414برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد فكرى عبدالسالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

ات برقم سجل رحالت ، بجهة : الرئيسي / عزبة العساكرة العالى بملك / سمير فكرى عبدالسالم حسن الشيخ )) ونشاطه تجارة سيار

بالبحيرة ((الغرفة التجارية  22249تجارى   - 

عن تصنيع خبز  74422برقم  21211223، قيد فى  111110111مجدى فرحات على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

قسم -صفر  -باكوس  -ش محمود ابوالنصر  19وحلويات ماعدا البسكويت ، بجهة :   

عن  74439برقم  21211224، قيد فى  311110111  عبد الرحمن ناصر عبد الفتاح احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  59

ش الترعه المردومه خلف زوتس 31مكتب نقل حاويات ، بجهة :   

عن تنميه مهارات  74423برقم  21211229، قيد فى  411110111فايقه محمد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

ش مسجد الدعوة  14الزمه ماعدا االمن والحراسة واالنترنت ، بجهة : اطفال فوق سن اربع سنوات بعد الحصول على التراخيص ال

1متفرع من ش فاروق درويش سيدي بشر علوي شقه   - 

عن صيانه  74422برقم  21211229، قيد فى  311110111كريم محمد ابراهيم يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

قسم -ابيس امام بوابه ابيس  -ة القاهرة الزراعى سيارات وقطع غيار سيارات ، بجهة : طريق اسكندري  
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عن تجارة  74442برقم  21211222، قيد فى  1111110111سهاد مسعود محمد السيد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ش مصطفى كامل فلمنج 112مستلزمات طبيه والتريدات الخاصة بها ، بجهة :   

عن مكتب رحالت  74334برقم  21211217، قيد فى  121110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  هاله فؤاد عطا الله يوسف  ،  -  63

ش العاشر من رمضان امام صيدليه وطنى سيدى بشر قبلى  93، بجهة :   

عن  74341برقم  21211211، قيد فى  111110111مصطفى طلعت ابراهيم محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

بالسوق التجارى الفرعى ش الفردوس سموحة 21محمصه وتسالى ، بجهة : محل رقم   

عن مكتب نقل  74344برقم  12112121، قيد فى  121110111عماد حمدى عبدالرحمن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

قسم -، بجهة : ابيس االلمان قريه الزهور   

 21211211، قيد فى  411110111باسم للتشطيبات واعمال الديكور / باسم حسن احمد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

قسم - الملك الفلكى 12مع ش  21عن تشطيبات واعمال ديكور ، بجهة : ناصيه ش  74342برقم   

عن مشويات  74324برقم  21211213، قيد فى  111110111محمد جمال محمود الرفاعي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

ش سيدي جابر كليوباترا 211لحوم ، بجهة :   

عبئة عن ت 74391برقم  21211213، قيد فى  111110111جيهان السيد محمد السيد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 مواد غذائية ، بجهة : الرابعه الناصرية خلف فتح الله

عن بيع  74379برقم  21211212، قيد فى  441110111ساميه جاب الله احمد جاب الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

ش محمد متولى الشعراوي 2المنظفات ، بجهة : محسن الكبري نمرة   

عن تجارة  74422برقم  21211222، قيد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  كريم عبدالغفار كريم محمد  ،  -  70

قسم -العصافرة بحرى  -ش محمد عوض الله  2مالبس جاهزة ومفروشات ، بجهة :   

عن بيع وصيانه  74421برقم  21211223، قيد فى  411110111كريم السيد محمد انور عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 9محل رقم  حمول واكسسوارته فيماعدا الكمبيوتر وسمتلزماته وماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :الم

 ابراج القطن ميدان فيكتور عمانويل سموحة

هيز عن تج 74494برقم  21211231، قيد فى  111110111حنان محمد عبدالرازق ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

قسم -ش اسماعيل حلمى  7وبيع سدق ، بجهة :   

عن  74429برقم  21211231، قيد فى  1111110111ندى فوزى احمد محمد جاد الكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ش الدمرداش لوران الرمل ثانى 9كوافير ، بجهة :   

، قيد  141110111ميتال واالكسسوارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالله محمود عبدالحميد ابراهيم / عبدالله لتجارة االلو -  74

قسم -سيدى بشر قبلى  -عن بيع قطاعات الوميتال واكسسواراته ، بجهة : ش لمعى  74322برقم  21211212فى   

تدريب لغات  عن 74322برقم  21211212، قيد فى  2111110111همت عبدالله احمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 241وتنمية موارد بشريه للكبار والصغار ماعدا االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

قسم - 2شقه  -جناكليس  -طريق الحرية   

وزيع وتوريد عن ت 74322برقم  21211213، قيد فى  111110111كيرلس مكرم مملوك خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

مصطفى  مستحضرات التجميل ومكمالت غذائية دون االدوية  وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : المدينه الفرنسية ش

 كامل الدور الرابع شقه

عن بيع  74327برقم  21211213، قيد فى  111110111كريم بدران محمد احمد ادريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

ش الفريد ليان مع ش سوريا 12ات سابقه التجهيز  ومياه غازيه وعصائر مغلفه ، بجهة : مخبوز  
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عن توزيع مواد  74321برقم  21211212، قيد فى  311110111هشام محمد السيد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

ش الجماليه خورشيد القبليه 13غذائيه ، بجهة : رمل   

عن تشغيل منتجات  74412برقم  21211217، قيد فى  111110111محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه محمد عباس  -  79

قسم -ش مصطفى كامل  217نسيجية ، بجهة :   

عن تجارة  74374برقم  21211212، قيد فى  111110111نوران مدحت فتحى شريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

قسم -بولكلى  -ة : ش دمياط خردوات والمالبس بالتجزئه ، بجه  

عن مكتب رحالت  74441برقم  21211224، قيد فى  111110111عزيزه شعبان على رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

قسم -، بجهة : ش الرحمه خورشيد   

عن  74422برقم  42121122، قيد فى  1111110111عبدالقادر السيد عبدالقادر ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 مكتب مقاوالت ، بجهة : عزبة زرزاره خلف الصرف ارض التوفيقيه خورشيد

عن تسويق  74442برقم  21211224، قيد فى  1111110111ياسمين مجدى محمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

عمارة رقم  23اخيص الالزمه ، بجهة : شقه رقم واستثمار عقارى ومقاوالت فيماعدا التسويق االليكتروني وبعد الحصول على التر

شارع جاردن سيتي تعاونيات سموحة 22  

عن بالي  74492برقم  21211229، قيد فى  411110111سمير بخيت موسى اسكاريوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

عرامه خلف كافيتريا  44االمانه من ش  ش 3استيشن فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

 الفارس

عن تنميه مهارات  74491برقم  21211229، قيد فى  411110111بسمه بدوى جبريل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

الزا من ش النصر ب 2ش  11اطفال فوق سن اربعه سنوات فيما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

 سيدى جابر

عن  74421برقم  21211222، قيد فى  411110111اميرة عبدالوهاب ابراهيم احمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

ش الكرملي  4تنميه مهارات اطفال فوق اربع سنوات فيماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

 شقه

عن مكتب  74344برقم  21211211، قيد فى  121110111يسوى عبدالقوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء السيد ع -  87

قسم -خلف مشويات الفخرانى  -رحالت ، بجهة : ابيس مشروع ناصر   

عن مكتب  74322برقم  21211219، قيد فى  411110111معتز محمد عبدالستار عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

ش العاشر من رمضان 29حالت ، بجهة : ر  

عن تجارة  74411برقم  21211217، قيد فى  1411110111محمد عبدالحليم رمضان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

تنظيم ش المهداوي المندرة قبلي 3اطارات ، بجهة :   

عن لعب  74444برقم  21211222، قيد فى  111110111عبدالرحمن على مرسى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

ش الفتح باكوس 21اطفال ، بجهة :   

عن بقاله عامه ،  74422برقم  21211231، قيد فى  111110111وليد بسطويسى اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بجهة : رمل ابيس الثانيه ش التحرير شركه الغاز

عن مكتبه دون  74322برقم  21211214، قيد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد اسامه جاد الله الدقاق  ، -  92

قسم -من كومباوند توب هاوس من ش النصر  2عمارة رقم  12تصوير المستندات ، بجهة : محل رقم   

عن  74324برقم  21211212، قيد فى  1111110111عبدالمسيح اوحنا نصيف حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

ش احباب الرحمن خلف شركه ايكا 32خردوات وبقاله ، بجهة :   
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عن تجارة  17434برقم  21211211، قيد فى  411110111محمد سعد محمد ابراهيم فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ش الشيخ محمد رفعت 7اجهزة امنيه ماعدا الكاميرات الالسلكيه ، بجهة :   

عن تنميه مهارات  74329برقم  21211213، قيد فى  411110111ايمان السيد عطيه السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

لصاغ محمد عبدالسالم برج االسالم سيدى بشر ش ا 2ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

قسم -شقه  -االول علوى  -بحرى امام فندق رمادا   

عن توريدات معدات  74414برقم  21211217، قيد فى  111110111مى بهجت حامد الحو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

سموحة 3ش مدينه اسيد عمارة يثرب  2 حريق فيماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :  

عن مكتبه فيماعدا  74427برقم  21211224، قيد فى  111110111غاده محمد محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 تصوير المستندات ، بجهة : ش عبدالفتاح الصعيدي السيوف شماعه

عن اعمال نظافة  74444برقم  21211222، قيد فى  011111111احمد خميس حامد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

بجوار محطه كهرباء االلمان ابيس الثانية 1ماعدا االمن والحراسة واالنترنت ، بجهة :   

عن محمصه  74424برقم  21211229، قيد فى  211110111ابراهيم جبره ابراهيم اندراوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

له بوحريد السيوفش جمي 41، بجهة :   

 21211231، قيد فى  3111110111عالم لتربيه الدواجن / احمد شعبان احمد محمود عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

قسم -العريش  -عن تربيه دواجن ، بجهة : ابيس الثانية  74421برقم   

عن بيع  74421برقم  21211231، قيد فى  101114111محمد رشدى محمد حسن سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

ش البكباشى محمود العيسوى ميامى 34اكسسوارات محمول ، بجهة :   

عن مقاوالت  74334برقم  21211217، قيد فى  1111110111فوزى على كامل الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

بد الناصر متفرع من السوق خورشيد المنتزهعامه وتوريدات ميكانيكيه وكهربائيه ، بجهة : ش جمال ع  

عن تنميه  74321برقم  21211212، قيد فى  411110111جيهان عبدالحميد ابواليزيد الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

ة ج زهرمهارات اطفال فوق اربع سنوات ماعدا االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : بر

قسم -المندرة قبلى  -الجديد   31ش  34 -المندرة   

عن سوبر  74323برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد عبدالمنعم محمد العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

ديدةعمارات شباب الصيادلة بجوار صيدليه خليل سموحة الج 1بالعقار  4ماركت وبقاله عامه ، بجهة : محل رقم   

عن مكتبه لبيع  74324برقم  21211212، قيد فى  411110111على حمدي عبدالحكيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

ول على الكتب والمستلزمات المكتبيه فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت وبعد الحص

4اعيل سري سموحة محل رقم ش اسم 4التراخيص الالزمه ، بجهة : ب   

عن محمصه  74377برقم  21211212، قيد فى  111110111ثروت خليل عبده حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 وحلويات ، بجهة : اول ش سيف سيدي بشر قبلي

عن  74417برقم  21211217، قيد فى  111110111مصطفى السيد السيد عثمان عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

قسم -برج الخليل متفرع من ش القاهرة  31معرض بيع وحلوانى ، بجهة :   

 74441برقم  21211224، قيد فى  41110111ابراهيم عبد الباسط ابراهيم عبد الباسط السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

سوداء المنتزه اولعن بيع خردوات ، بجهة : عقار ش نجع السالم عزبه الفلكى الراس ال  

عن تنظيم حفالت  74493برقم  21211231، قيد فى  411110111ياسر فريد حسن طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

فيكتوريا -من ش الجالء  -ش القاضى نعمان  42افراح ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :   - 
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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 بيع  74444برقم  21211224، قيد فى  111110111راهيم والى القلشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مى ابراهيم اب -  110

ش فاروق عبدالوهاب 33مالبس جاهزة فيما عدا المالبس والمهمات العسكريةوبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :   

عن تجارة  74443برقم  21211224، قيد فى  111110111ه ،  ايمن محمود ابراهيم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس مال -  111

ش ميناء اغادير العصافرة بحرى 32مواد غذائية ، بجهة : عقار رقم   

عن تجاره  74497برقم  21211231، قيد فى  411110111اسالم رضا عرفه ناجى نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

ارض ابو سليمان 2ش  41وتوزيع الخضروات والفاكهه ، بجهة :   

عن  74447برقم  21211222، قيد فى  1111110111عزه محمد رمزى عبدالحميد ضرغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

ش سرهنك لوران 34سوبر ماركت ، بجهة :   

ن تجارة وتوزيع ع 74342برقم  21211212، قيد فى  111110111طارق على محمد قناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

ش جمال عبدالناصر المندرة بحرى 432مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة :   

عن تنميه  74392برقم  21211212، قيد فى  411110111مروة احمد مطاوع عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -تنظيم ش محمود الطورينى  12، بجهة : فيال  مهارات ماعدا االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

قسم -كليوباترا   

عن صيانه  74371برقم  21211212، قيد فى  111110111عمرو على حسن محمد باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش شارع ابن عباده وينجت الرمل 41ولف مواتير ومولدات ، بجهة :   

عن بيع مالبس  74419برقم  21211223، قيد فى  241110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    خالد عباس محمد السيد البنا -  117

ش اسنا عصافره قبلى قسم المنتزه 34جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة :   

حدائق عن تنسيق ال 74441برقم  21211224، قيد فى  41110111احمد على عبد اللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

عزبه الرحمه خلف مخازن الخشب مطار النزهه 374وازاله الحشائش ومكافحه االفات وتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة :   

عن توريدات  74419برقم  21211217، قيد فى  311110111نهاد نجيب احمد على التهامي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

ش  بني نوفل 91المعدات ، بجهة : شقه بالعقار رقم مواد البناء واالجهزة الكهربائية و  

برقم  21211223، قيد فى  111110111نمر للتوريدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -وائل محمود حامد على نمر   -  120

عن مكتبه تعبئه وتغليف وتوريدات فى مجال النشاط ماعدا الطباعه ، بجهة : ش الرحمه خورشيد 74424  

عن  74437برقم  21211224، قيد فى  1111110111يد ابراهيم عفيفى قطب محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الس -  121

ش عمر بن قهيره المنتزه ثانى 11مقاوالت عموميه ، بجهة : عزبه محسن الكبرى نمره   

عن صالون حالقه  74449برقم  21211222، قيد فى  111110111نعمه حامد محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

شارع احمد قمحه كامب شيزار 94، بجهة :   

عن مكتب  74342برقم  21211211، قيد فى  111110111نادية عبدالونيس يوسف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

قسم -ت ، بجهة : برج النورس الدور الميزانين بجوار قريه عبدالوهاب رحال  

عن مكتبه  74343برقم  21211211، قيد فى  111110111نوال احمد ابراهيم  الدسوقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

سيدي بشر قبلي 14ش  44فيماعدا تصوير مستندات ، بجهة :   

عن  74394برقم  21211212، قيد فى  111110111د شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحميد محمد عبدالحمي -  125

قسم -السيوف  -ش عبدالفتاح الشعشاعى  22مركز صيانه سيارات ، بجهة :   

، قيد فى  411110111احمد سعيد عبدالمجيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد سعيد لالدوات الصحية  -  126

متفرع من ش حسن طوبار غبريال 2عن ادوات صحية ، بجهة : ش  74341قم بر 21211211  
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 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن  74431برقم  21211224، قيد فى  1111110111محمد احمد ابراهيم السيد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

أ 24ليكس الدور الميزانين الوطنيه كومب 3عموم المقاوالت والتوريدات فى مجال النشاط ، بجهة : محل   

عن جزارة ، بجهة :  74422برقم  21211229، قيد فى  311110111رمضان محمد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

الفلكي 12ش   

عن تنميه  74324برقم  21211214، قيد فى  411110111منه الله احمد السيد مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

لى ون سن الرابعه وماعدا برامج االعاقة الذهنية والبدنية وفيماعدا االمن والحراسة واالنترنت بعد الحصول عمهارات بشرية د

9,  2ابراهيم ال شاكر مكتب  2222التراخيص الالزمه ، بجهة : عقار رقم أ ش   - 

عن  74349برقم  21211211 ، قيد فى 411110111مروان محمد ايهاب محمد الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

ت وبعد االنتاج الفنى وتنظيم الحفالت والمؤتمرات فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنتر ن

سيدى جابر 17ش خليل المصرى كفر عبده الرابع شقه  29الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :   

عن  74342برقم  21211211، قيد فى  111110111يم يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهيم عبدالقادر ابراه -  131

ش جميله بوحريد السيوف شماعه 42مصاعد  وساللم متحركة ، بجهة :   

عن تنميه  74321برقم  21211212، قيد فى  411110111سوزان محمد صقر عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

ش االمام  2فوق اربع سنوات ماعدا االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : مهارات اطفال 

قسم - 2شقه  -ابوالحسن الشاذلى برج الصفاء المندرة قبلى   

برقم  17212112، قيد فى  1111110111القاسم للرحالت / مجدى احمد قاسم احمد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

قسم -عن مكتب رحالت ، بجهة : تقاطع ش عمر بن الخطاب مع ش جميله بوحريد  74412  

عن  74412برقم  21211223، قيد فى  211110111رضوان حسانين رضوان جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

ش النور من الشرقاوى الحضرة الجديدة 2معرض سيارات ، بجهة :   

 411110111فكرى عصمت للتسويق والتجارة االليكترونية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -فكرى جاد السيد  فكرى عصمت -  135

ش جمال  312عن تسويق وتجارة اليكترونيه بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :  74442برقم  21211224، قيد فى 

22عبدالناصر العصافرة بحرى برج ساندي الدور السابع شقه   

عن مكتب  74422برقم  21211231، قيد فى  1111110111احمد يس احمد العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

المنتزه اول-السيوف  -ش احمد بركات  27برمجيات ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :   

عن محل تكوين  74424برقم  21211231، قيد فى  41110111رأس ماله ،  االء مجدى محمد عبده سالم  ، تاجر فرد ،  -  137

 -ميدان فيكتور عمانويل  29دهانات كابسى دون الطباعه ودون الدعاية واالعالن ودون استخدام االنترنت فى هذا المجال ، بجهة : 

قسم -سموحه   

 74443برقم  21211224، قيد فى  121110111له ،  الفت عبدالحى محمد عبدالحى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  138

 2جهة : عن تنميه مهارات فوق سن االربع سنوات فيماعدا االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، ب

 ش عبدالفتاح الطويل فلمنج شقه

 74429برقم  21211229، قيد فى  101114111عصام عبد الصمد مصطفى درويش دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 1ش فهمى ويصا ثروت لوران شقه  12/9عن تدريب واداره اعمال فيما عدا االمن والحراسه وخدمات االنتر نت ، بجهة : برج 

 الرمل

وبيع عن تقديم  74324برقم  21211214، قيد فى  111110111شاديه صابر ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

قسم -سيدى بشر قبلى  -من ش كستانيا  2المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : ش   



 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

عمرو محمد عبدالحميد ابراهيم حبيب / مؤسسه حبيب الدوليه لالستشارات والتدريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

ا لنفسى واالسرى والتنمية البشريه ماعدعن استشارات وتدريب فى المجال ا 74373برقم  21211212، قيد فى  111110111

 -يد خورش -طريق العوايد   -العقارى  -االمن والحراسة واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : برج االدهم 

قسم -شقه   

عن ورشه  43717برقم  21211212، قيد فى  411110111كريم عادل محمد على اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

من ش الترعه المردومه ارض حجر الرمل 21الوميتال ، بجهة : محل خلف ش   

عن توريد  74423برقم  21211223، قيد فى  411110111ساميه شهدى مساك عبد الشهيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

ش الشيخ على عقل ارض  9لالزمه ، بجهة : زى المستشفيات والمطاعم والشركات فيما عدا الزى العسكرى وبعد التراخيص ا

 الفولى باكوس الرمل

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  74413برقم  21211217،قيدت فى  111110111داليا محمد عبده خلف الله وشركائها   شركة  ،  بقاله   ،رأس مالها    -  1

عزبة فتى سموحة 4خلف شارع  عن بقاله ، بجهة :  

،قيدت  121110111ورثة عبدالحكيم احمد قاسم عنهم / على عبدالحكيم احمد قاسم   شركة  ،  مخبز الى كامل   ،رأس مالها    -  2

، عن مخبز الى كامل ، بجهة : عزبة المراغى الجديدة شارع الفيال يسري المراغي 74342برقم  21211211فى   

له   عبدالجواد محمد شحاته وشركاه لتجارة الخضر والفواكه   شركة  ،  االتجار فى الخضر والفاكهه بالعموشركه حمدى  -  3

)ثلث(  3/1، عن االتجار فى الخضر والفاكهه بالعموله ، بجهة :  74412برقم  21211223،قيدت فى  34110111،رأس مالها   

زهه)ب( موز بسوق الجمله للخضر والفاكهه بالن 13المحل   

ضانة اشرف عبدالحميد احمد رجب ومنه الله ممدوح عبدالحميد وشركاءهم   شركة  ،  ادارة ح -شركه دلتا للخدمات التعليميه  -  4

ع تدريس اللغه ومدرسة خاصة تعليم اساسي لغات والقيام بالخدمات التعليميه مع التوسع فى هذا المجال والمعاونة فى مجال التعليم م

،قيدت فى  1411110111اسية بتوسيع وتدريس العلوم والرياضيات باللغه االنجليزيه   ،رأس مالها   االنجليزيه كلغه اس

هذا  ، عن ادارة حضانة ومدرسة خاصة تعليم اساسي لغات والقيام بالخدمات التعليميه مع التوسع فى 74424برقم  21211229

باللغه االنجليزيه ،  يه كلغه اساسية بتوسيع وتدريس العلوم والرياضياتالمجال والمعاونة فى مجال التعليم مع تدريس اللغه االنجليز

السيوف شماعه 9بجهة : التقسيم المعتمد للشركة المتحدة لالسكان والتعمير ارض الخدمات المجموعه   

لوى والغسيل الك شركه حامد الكيال وشركاه / مركز حامد الكيال المراض الكلى   شركة  ،  مركز طبى لعالج امراض الكلى -  5

،قيدت فى  411110111دون اجراء العمليات الجراحيه وبعد استصدار التراخيص الالزمه لممارسه النشاط   ،رأس مالها   

دار ، عن مركز طبى لعالج امراض الكلى والغسيل الكلوى دون اجراء العمليات الجراحيه وبعد استص 74312برقم  21211214

قسم -بملك / شريف عزيز زكى جرجس  -كليوباترا  -ش محمد محمد الطورينى  14النشاط ، بجهة : التراخيص الالزمه لممارسه   

بالعمولة  شركه احمد عبدالجواد محمد شحاته وشركاه لتجارة الخضر والفاكهه بالجمله   شركة  ،  االتجار فى الخضر والفاكهه -  6

 3/1، عن االتجار فى الخضر والفاكهه بالعمولة ، بجهة :  27443برقم  21211224،قيدت فى  31110111،رأس مالها     

ب موز بسوق الجملة للخضر والفاكهه بالنزهه 13)ثلث( المحل   

ورثه / عادل رمضان حسن / عنهم / رانيا عادل رمضان وشريكها   شركة  ،  اعمال الوكاله البحرية وتمثيل الشركات    -  7

، عن اعمال الوكاله البحرية وتمثيل الشركات ، بجهة : شقه رقم  74491برقم  21123121،قيدت فى  141110111،رأس مالها   

قسم -سموحه  -سموحه ش المستشار محمود العطار  -بعمارات القوات البحرية  14  
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،  74337برقم  21211217،قيدت فى  211110111مينا اشرف منير وشركاه   شركة  ،  بيع المصوغات   ،رأس مالها    -  8

قسم -سموحه  -برج ريتش الند تاورز  -ش بهاء الدين غتورى  2عن بيع المصوغات ، بجهة :   

على  شريف نصر على احمد وشركاه   شركة  ،  بيع مالبس داخليه  فيماعدا المالبس والمهمات العسكرية وبعد  الحصول -  9

، عن بيع مالبس داخليه  فيماعدا المالبس  74392برقم  21211212،قيدت فى  171110111التراخيص الالزمه  ،رأس مالها   

ش خليل حماده الدور االرضي محل 49والمهمات العسكرية وبعد  الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة :   

 دعاء عطيه رمضان عمر وشركاها   شركة  ،  خدمات اعالنيه ماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف -  10

، عن خدمات اعالنيه ماعدا اصدار الصحف  74332برقم  21211217،قيدت فى  1111110111نت   ،رأس مالها   واالنتر

طريق  142بالعقار  4الكائنه بالطابق الثانى عماره  3والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت ، بجهة : الوحده نموذج 

قسم -ناحيه كليوباترا  144الجيش رقم صفيحه   

تعليم شركه المهندس للتعليم / السيد حسن هندى ومحمد عبد الرحمن وشركائهم   شركة  ،  العمل فى  نشاط التربيه وال -  11

المبادئ الخلقيه والدينيه والمشاركه فى اعداد جيل متفوق للوطن والقيام بكل مايتصل بالتعليم من الوان الثقافه المختلفه وتاكيد القيم و

ص الالزمه  لصحيه للتالميذ واعدا الكتب لهم فيما عدا االمن والحرسه واالنتر نت وبعد الحصول على التراخيوالرعايه البدنيه وا

، عن العمل فى  نشاط التربيه والتعليم والمشاركه فى اعداد  74412برقم  21211217،قيدت فى  1111110111،رأس مالها   

دينيه والرعايه البدنيه لوان الثقافه المختلفه وتاكيد القيم والمبادئ الخلقيه والجيل متفوق للوطن والقيام بكل مايتصل بالتعليم من ا

: المعموره  والصحيه للتالميذ واعدا الكتب لهم فيما عدا االمن والحرسه واالنتر نت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة

 طريق رشيد قسم المنتزه

ال ذات وشريكه   شركة  ،  مزاوله اعمال مقاوالت التشييد والبناء والتوريدات فى مج مؤمن عبدالرزاق السيد محمد االسرج -  12

، عن مزاوله اعمال مقاوالت التشييد والبناء  74429برقم  21211223،قيدت فى  1111110111المجال   ،رأس مالها   

قسم -ريه عقار الكائن المدخل االول الرابعه الناصوالتوريدات فى مجال ذات المجال ، بجهة : مكتب بالدور الثانى شمال الصاعد بال  

 21211211،قيدت فى  11111110111هانى ادور شاكر بسطا وشريكه   شركة  ،  تجارة الحديد واالسمنت  ،رأس مالها    -  13

تنظيم ش جمال عبدالناصر مع ش االرمن 4، عن تجارة الحديد واالسمنت ، بجهة :  74344برقم   

رأس الجواد محمد شحاته وشريكه لتجارة الخضر والفاكهه بالجمله   شركة  ،  تجارة الخضر والفاكهه بالجمله  ،عادل عبد -  14

) ثلث ( المحل رقم  3/1، عن تجارة الخضر والفاكهه بالجمله ، بجهة :  74322برقم  21211219،قيدت فى  31110111مالها   

زههحرف ب موز بسوق الجمله للخضر والفاكهه بالن 13  

ريه بالجمله السيد سيد احمد ابراهيم بدر الدين وشريكه للتجارة   شركة  ،  تجارة جميع انواع مبيدات االفات الزراعيه والحش -  15

، عن  74321برقم  21211214،قيدت فى  411110111والتجزئه بمختلف انواعها ماعدا االدوية ومستلزماتها   ،رأس مالها   

جهة : برقم ات االفات الزراعيه والحشريه بالجمله والتجزئه بمختلف انواعها ماعدا االدوية ومستلزماتها ، بتجارة جميع انواع مبيد

قسم -سيدى بشر  -ش زينه  44  

الجافة  جون يوسف لمعى وشركاه   شركة  ،  البقاله الجافه والنصف سائله والمياه الغازيه وبيع الحلوى -محمصه رويال  -  16

،قيدت فى  1111110111جافه والبيرة والكينا والخمور داخل زجاجات مغلقه وفقا للنشاط  ،رأس مالها   وبيع الحلوى ال

البيرة ، عن البقاله الجافه والنصف سائله والمياه الغازيه وبيع الحلوى الجافة وبيع الحلوى الجافه و 74422برقم  21211231

ش خالد بن الوليد سيدي بشر 19بجهة : والكينا والخمور داخل زجاجات مغلقه وفقا للنشاط ،   

ت   محمد يوسف عبدالحليم محمد وشريكه عمرو موسى عبدالحليم محمد على   شركة  ،  فيديو جيم ماعدا خدمات االنترن -  17

 1، عن فيديو جيم ماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : المحل رقم  74331برقم  21211217،قيدت فى  411110111،رأس مالها   

اول -بناحيه ميامى  -ش صالح الدين شعبان  49بالدور االرضى يمين الداخل من مدخل العقار رقم   

حضرات على محمد على سالمه وشركاه   شركة  ،  توزيع وتسجيل المستحضرات الدوائيه بكافة اشكالها الصيدلية ومست -  18

ه انواعها افة االعالف والمطهرات والمستحضرات البيطرية بكافالتجميل والمكمالت الغذائية بكافة انواعها والبان االطفال واض

، عن  74333برقم  21211217،قيدت فى  411110111والتصنيع لدى الغير والتسجيل والتطوير لحساب الغير   ،رأس مالها   

ة انواعها والبان ة بكافتوزيع وتسجيل المستحضرات الدوائيه بكافة اشكالها الصيدلية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائي
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وير لحساب االطفال واضافة االعالف والمطهرات والمستحضرات البيطرية بكافه انواعها والتصنيع لدى الغير والتسجيل والتط

قسم -سموحه  -عماره هاى كالس  -الدور االرضى  -ش زكى رجب  12الغير ، بجهة :   

دا بدالله ضوه وشركاه   شركة  ،   استشارات واشراف هندسي فيماعجمال محمد ع -شركه ضوه لالستشارات الهندسية  -  19

، عن استشارات واشراف هندسي فيماعدا االنترنت  74317برقم  21211214،قيدت فى  1111110111االنترنت  ،رأس مالها   

ش رشدي 22، بجهة :   

االعالف ية والمنظفات وتوزيعها وتجارة الحبوب وهانى امين  درويش خليل وشريكيه   شركة  ،  تجارة جميع السلع الغذائ -  20

نة للبضائع والنقل وكافة انواعها وتوزيعها واستيرادها واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية وخدمات التفتيش الهندسي والمعاي

ذ المشروعات والقيام ى تنفيالبرى والبحرى للبضائع والشحن والتوزيع البري والبحري للبضائع وتقديم االستشارات واالشراف عل

مالها    بكافة انواع المسح لعمليات التبخير الجيويولوجى فيماعدا االنترنت وبعد االحصول على التراخيص الالزمه   ،رأس

، عن تجارة جميع السلع الغذائية والمنظفات وتوزيعها وتجارة الحبوب  74411برقم  21211212،قيدت فى  21111110111

ي والمعاينة ة انواعها وتوزيعها واستيرادها واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية وخدمات التفتيش الهندسواالعالف وكاف

االشراف على تنفيذ للبضائع والنقل البرى والبحرى للبضائع والشحن والتوزيع البري والبحري للبضائع وتقديم االستشارات و

اخيص الالزمه ، ات التبخير الجيويولوجى فيماعدا االنترنت وبعد االحصول على الترالمشروعات والقيام بكافة انواع المسح لعملي

 بجهة : ش قنال المحمودية برج قصر الزهراء ) الدور الثامن ( حى المهندسين الحضرة الجديدة

برقم  12112122،قيدت فى  111110111بثينه فوزى وشركاها   شركة  ،  سوبر ماركت )بقاله عامه (  ،رأس مالها    -  21

ش بورسعيد االبراهيميه 142، عن سوبر ماركت )بقاله عامه ( ، بجهة : المحل الكائن بالدور االرضي بالعقار رقم  74347  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تاريخ    71933محمد فؤاد جاد الخرادلى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

لترك التجارة نهائيا 2121/2/4فى  14411شطب بامر محو رقم   

  21211214، وفى تاريخ    22321رد  ،  سبق قيده برقم : السرايا للنجف والتحف  ،  تاجر ف -ايناس العدوي ابراهيم بدر    - 2

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/4فى  14412تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    22772اسالم محمد محمد السيد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/2فى  14414ر محو رقم السجل  شطب بام  

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    22324احمد احمد عبدالحميد احمد ابوشهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 2بتاريخ  14412السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    42193خميس محمد ابواليزيد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/2فى  14413شطب بامر محو رقم   
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تم محو/شطب السجل    21211212، وفى تاريخ    21221حسام صالح الدين محمد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/2فى  14414شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب السجل     21211217، وفى تاريخ    19474فتحى عبدالجليل محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

هائيالترك التجاره ن 2121/  2/ 7بتاريخ 14412شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211217، وفى تاريخ    29117اكرام دسوقى ابوالعنين محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 7بتاريخ  14419شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب السجل  شطب    21211211تاريخ ، وفى    22412عبدالحكيم احمد قاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

بسبب وفاه التاجر 2121/  2/ 11بتاريخ  14424بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    44227عمرو ابراهيم عزت ابراهيم المدني  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14417السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    47223محمد مصطفي عبده  السبحي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

لترك التجاره نهائيا  2121/  2/ 11بتاريخ 14422السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211211، وفى تاريخ    22272رقم : فردوس حجازى محمد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 12

لترك التجاه نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14421شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    24192سعد ثابت بشاره فلفل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/11فى  14421شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    12421محمود احمد احمد حمادة  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14422شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    94129يده برقم : ابراهيم السيد على كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبق ق   - 15

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14427شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    2397زهور خليل ابراهيم بديوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  11443شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    21324نعمة عبد العظيم محمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14422السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211211، وفى تاريخ    93243،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  ناصر محمد ابراهيم عبدالله    - 18

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14429شطب بامر محو رقم    

 تم محو/شطب السجل   21211211، وفى تاريخ    27214عبدالرحمن كامل احمد جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14424شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    22274وليد خالد مصطفى نور الدين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14431السجل  شطب امر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    13197محمد  محمد  احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : السيد     - 21

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14433شطب بامر محو رقم   

م محو/شطب السجل ت   21211212، وفى تاريخ    23149رفاعى يحيى على الصاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14434شطب بامر محو رقم    
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تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    22242نيفين جرجس فؤاد متي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 13بتاريخ  14434شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    14972نادية حسن عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14439شطب بامر محو رقم   

تم    21211212وفى تاريخ ،    42431البنا للرحالت / حامد كمال حامد البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14441محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    2712نصر علي احمد مصطفي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

التجاره نهائيا لترك 2121/  2/ 12بتاريخ  14437شطب بامر محو رقم   

تم    21211219، وفى تاريخ    42213نعمه محمد محمد محمد عوض الحناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 19بتاريخ  14442محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    42172م : حسام احمد احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برق   - 28

لترك التجاره نهائيا 2121/ 2/  12بتاريخ  14443شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    73993احمد رشدى اسعد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 21بتاريخ  14442شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    92149السيد حامد السيد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14444شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211212، وفى تاريخ    32734سبق قيده برقم :   عبدالحميد حساب عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،   - 31

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14449شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    32734عبدالحميد جابر عبدالحميد عليمه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14449مر محو رقم السجل  شطب با  

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    22411احمد ياسر عبدالعظيم سيف النصر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14444السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211217، وفى تاريخ    24349عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 17بتاريخ  14441السجل  شطب بامر محو رقم     

تم    21211223، وفى تاريخ    72472:  عبدالسالم احمد عبدالسالم محمد جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 35

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/   23بتاريخ  14441محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211223، وفى تاريخ    49491عبد العزيز عبد السميع عبد العزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 23بتاريخ  14443السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211223، وفى تاريخ    42122سعد عبدالعزيز حسين محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 37

لترك التجاره نهائيا 2121/ 2/ 23بتاريخ  14444شطب بامر محو رقم    

  72731ده برقم : يف والتبريد/ وليد فؤاد عبد المهيمن عبد الله دقنيش  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيفؤاد  العمال الهندسيه والتكي   - 38

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 23بتاريخ  14442تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    21211223، وفى تاريخ    

تم محو/شطب السجل  شطب    21211224، وفى تاريخ    24974احمد سيد احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 39

لترك التجاره نهائيا 2121/ 2/ 24بتاريخ  14444بامر محو رقم   
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تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    71991مدحت ماهر ميالد متى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

لترك التجاره نهائيا 1212/  2/ 24بتاريخ  14442شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    21342مسعد عبدالعاطى يوسف منسي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 41

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 24بتاريخ  14449السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل  شطب    21211224، وفى تاريخ    92129:  خالد محمد طه محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 42

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 24بتاريخ  14442بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    41424مصطفى محمد محمد ابوالليف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 43

بسبب ترك التجارة نهائيا 1212/2/24فى  14423السجل  شطب بامر محو رقم   

تم    21211224، وفى تاريخ    47149احمد مصطفى احمد مصطفى ابوالشعور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/24فى  14421محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

، وفى تاريخ    92241لدين احمد عبداللطيف مدكور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : الحسام للمقاوالت المعمارية / حسام ا   - 45

بسبب وفاه التاجر 2121/2/24فى  14422تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    21211224  

حو/شطب السجل  تم م   21211222، وفى تاريخ    91793محمد حسنى محمد يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 46

بسبب ترك التجارة نهائيا 2121/2/22فى  14492شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    22311سعد عزت ابراهيم الدمراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 47

2121/2/22فى  14499السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    49342د  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمود عبدالدايم مصطفى احم   - 48

2121/2/22فى  14494السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    27441امل بسطويسى اسماعيل احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 49

2121/2/22فى  14492السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    42122عبد الراضى احمدعبد العاطى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 50

2121/2/22فى  14424السجل  شطب امر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21122921، وفى تاريخ    33727محمد ابراهيم السيد الزكي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 51

2121/2/29فى  14421شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    14149رتيبه  سالمه  عوض  خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 52

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 31بتاريخ  14422شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    42212لسيد احمد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : السيد عبدا   - 53

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 31بتاريخ  14424شطب بامر محو رقم   

حو/شطب السجل  تم م   21211231، وفى تاريخ    92424محضيه احمد حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 54

لترك التجاره نهائيا 2121/ 7/ 31بتاريخ  14424شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    29297لقمان احمد حسن هدى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 55

لترك التجاره نهائيا 2121/ 2 31بتاريخ  14422شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    92929د مهدى عبداللطيف الهيتى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : محمو   - 56

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 31بتاريخ  14429السجل  شطب بامر محو رقم   
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تم محو/شطب السجل     12121123، وفى تاريخ    41424لبنى محمد صالح عصمت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 57

لترك التجاره نهائيا 2121/  2/ 31بتاريخ  14422شطب بامر محو رقم   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال   21211214وفي تاريخ ،   21133عبد الرحمن محمد  عطيه عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  4111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل   21211214وفي تاريخ ،   22217م فوده لالستيراد والتصدير/ محمد  فوده فوده محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  2

جنيه  4111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   24122اشرف فتحى رجب مرسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  1111110111أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   23274سلوي السيد احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   47371صموئيل ماهر حنا باخوم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211217وفي تاريخ ،   22729عياد رزق الله عويضه جاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  241110111س ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211217وفي تاريخ ،   44324ناصر عبدالله السيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  21111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211217وفي تاريخ ،   44324بق قيده برقم الخطيب جرافيك  تاجر فرد ،، س -ناصر عبدالله السيد احمد  -  8

جنيه  21111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211217وفي تاريخ ،   42422رمزى محروس عبدالصادق عطيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  241110111ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعدي   

تم تعديل رأس المال ,   21211217وفي تاريخ ،   49949عصام علي عبد الحميد الطويل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  241110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   92249د ،، سبق قيده برقم احمد حلمى عطا الله فضل  تاجر فر -  11

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   49429ايناس ناجى سامى جرجس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  21111110111يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعد   

تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   11223السيد رمضان حسن زين الدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  2111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   37121اجر فرد ،، سبق قيده برقم احمد محمد عزمي احمد سرحان  ت -  14

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211213وفي تاريخ ،   49311صيدليه د/ باسم محمود ابراهيم بخيت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  141111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   24312جمال فتحى عبد الله زايد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  3111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  24312رقم جمال فتحى عبدالله زايد  تاجر فرد ،، سبق قيده ب -م التجارى الى /معرض المدينة لتجارة السيارات تعدل االس -  17

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211212وفي تاريخ ،    

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   97221قيده برقم على محمد احمد ابو ديب  تاجر فرد ،، سبق  -  18

جنيه  241110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

  21211212وفي تاريخ ،   41299اسامه فتحى عبد الرازق الطيبى/ صيدليه د اسامه الطيبى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  211111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، تم تعديل رأس المال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211219وفي تاريخ ،   47411وائل علي احمد مرسي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  111111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   47411العائلة االيطاليه / والسمه التجارية / كيتشن ديزين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -وائل مرسي  -  21

جنيه  111111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211219   

احمد ربيع عبد الرحمن على  تاجر فرد ،، سبق  RABIE BAUTY SALON اضافه االسم التجارى الى ربيع بيوتى صالون -  22

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   21211212وفي تاريخ ،   42144قيده برقم 

جنيه  411110111،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   42144احمد ربيع عبدالرحمن على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   22914حمدي فرج حميده هنداوي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   22217احمد محمد احمد عبد المنعم الصياد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  411110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل   21211217وفي تاريخ ،   92933احمد عبد الفتاح عبد الصالح عبد الجواد منسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  2111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211217وفي تاريخ ،   71494اسماء مصطفى على احمد الشرقاوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  11111110111ال ليصبح رأس ماله ،, وصف التأشير:   تعديل رأس الم   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   22942ايمان مجدى صديق السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   24194ق قيده برقم محمد مروان زيدان خليفه زيان  تاجر فرد ،، سب -  29

جنيه  441110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   74213حسام عبدالمنعم حسنى احمد امام  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي تاريخ ،   24321،، سبق قيده برقم احمد فوزى محمد محمد عبدالله الصفتى  تاجر فرد  -الصفتى للتجارة والمقاوالت  -  31

جنيه  41111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211223   

وفي تاريخ ،   24321احمد فوزى محمد محمد عبدالله الصفتى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -الصفتى للتجارة والمقاوالت  -  32

جنيه  41111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211223   

وفي تاريخ ،   73134احمد محمد محمد على عبدالجواد / الجواد للمطبوعات الورقيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  4111110111ال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس الم  21211224   

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   92439عاطف سعيد محمد محمد حنيش  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   32994ق قيده برقم سامح احمد محمد احمد شحاته  تاجر فرد ،، سب -  35

جنيه  111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   21494محمد عبد الحميد محمد عبد المولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

جنيه  411110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:      

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   24327محمد عبدالعزيز حامد سالم البنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

بق قيده مركز البنا لصيانه وخدمه السيارات  تاجر فرد ،، س -/ محمد عبدالعزيز حامد سالم البنا  تعدل االسم التجارى الى -  38

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   21211224وفي تاريخ ،   24327برقم 

جنيه  1111110111،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   24912يده برقم كرم لطيف اسكندر سدره  تاجر فرد ،، سبق ق -  39

جنيه  411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211222وفي تاريخ ،   24444احمد محمد كمال محمود حلمي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

جنيه  241110111المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس   

تم تعديل رأس المال ,   21211229وفي تاريخ ،   42222يسرى محمود محمد احمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

جنيه  2111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211229وفي تاريخ ،   47313بق قيده برقم سعيد محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد ،، س -  42

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   32717محمد كمال سعد عثمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

جنيه  1111110111المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس    

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  74441احمد عيد معتمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

فلمنج ش  طمازين 41بالعقار  11,  7، محل     

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  74312ادهم محى الدين ابوحجيل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

ش حسن امين السراي 29وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / خلف   

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  74312هبه الله يحي عبداللطيف سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

 وصف الـتأشير:   ، السيوف شماعه تقاطع جبريل  شماعه مع حلمى شلبي عبده برج الفارس

4  - LOBNA RHYTHMIC GYMNASTICS - LRG -  ق قيده لبنى للجمباز االيقاعي ، تاجر فرد ،  سب -لبنى احمد السيد عروس

شارع حسن باشا طاهر  21تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى /  42121121وفي تاريخ  27412برقم    

  - امام مدرسة عطيه المليجي الخاصة

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  74319عفاف عبدالسالم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

لغندور سيدي بشر بحرىش امين خيرت ا 43الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  39491محمد حسين شحاته حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

الدور االرضي - 1شقه  213فيال  1البنفسج  -الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / القاهرة الجديدة    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  49311خيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صيدليه د/ باسم محمود ابراهيم ب -  7

مركز ايتاى البارود -وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش الجمهورية   -  

يل العنوان , تم تعد 21211214وفي تاريخ  49311صيدليه د/ باسم محمود ابراهيم بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

مركز ايتاى البارود -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع ثانى بالعنوان / ش رمسيس   -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  74323خلف نور الدين حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

قسم -هه النز -الف ش الفاكهه سوق الجمله  9الـتأشير:   ، ربع المحل    

تم تعديل العنوان  21211214وفي تاريخ  73749جيرمين  خليل توفيق حبيب عبد المسيح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

جنيه ) واحد وعشرون الف جنيه ( 21111, وصف الـتأشير:   ، تعدل راس المال للرئيسي االخر الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  74322رد ،  سبق قيده برقم    احمد اسامه جاد الله الدقاق ، تاجر ف -  11

قسم -من كومباوند توب هاوس من ش النصر  2عمارة رقم  12الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  74324منه الله احمد السيد مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

9,  2ابراهيم ال شاكر مكتب  2222وصف الـتأشير:   ، عقار رقم أ ش   - 

تم تعديل العنوان , وصف  21121421وفي تاريخ  71137ايمان رفيع راشد حسن راشد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

قسم -جناكليس  -طريق الحرية  244الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان /    

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  74331جيرما جورج عطاالله اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

ش غبريال 2وصف الـتأشير:   ، امام    

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  74324صابر ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     شاديه -  15

قسم -سيدى بشر قبلى  -من ش كستانيا  2الـتأشير:   ، ش    

وصف تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  74329رومانى فتحى مسعود جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

قسم -سيدى بشر قبلى  -ش سيف  32الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211212وفي تاريخ  22222على احمد حسين سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

سموحة 311متفرع من ش  312، تعديل عنوان الفرع الى / عمارة المنى ش     



 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

وفي  74322ميد ابراهيم / عبدالله لتجارة االلوميتال واالكسسوارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله محمود عبدالح -  18

قسم -سيدى بشر قبلى  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش لمعى  21211212تاريخ    

تم تعديل العنوان ,  21211212تاريخ  وفي 27112احمد عبدالحميد خميس عبدالحميد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

قسم -كليوباترا  --ش خضر التونى  13وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى /    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  27112احمد عبدالحميد خميس عبدالحميد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

فروعوصف الـتأشير:   ، تم الغاء ال   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23122مهاب ابراهيم قبارى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

عمارات فيروزه سموحة قنال المحمودية 9عمارات  4الـتأشير:   ، تعدل الى / محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74322  همت عبدالله احمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  22

قسم - 2شقه  -جناكليس  -طريق الحرية  241الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74327سناء حامد احمد احمد الذهبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

بجوار قهوة عبدالنبي خالف امتداد  كوبرى الثالثين الـتأشير:   ، ش الثالثين العمومى خورشيد  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  43211محمد جمعه محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

ش الطيبى الورديان مينا البصل 34الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  97129رد ،  سبق قيده برقم    متولى حسن متولى مصطفى ، تاجر ف -  25

قسم -خورشيد  -الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / ش السوق العمومى بجوار مسجد حبيب الرحمن   

عديل العنوان , وصف تم ت 21211217وفي تاريخ  74339منى حسن عبد العال محمد غنيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

االصالح الفلكى المنتزه ثانى 12من ش  4الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74334فوزى على كامل الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 الـتأشير:   ، ش جمال عبد الناصر متفرع من السوق خورشيد المنتزه

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  22729لله عويضه جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عياد رزق ا -  28

والسمه التجارية اوسكار لتجارة المواد الغذائية -الـتأشير:   ، تعدل نشاط الرئيسى االخر إلى / تجارة مواد غذائية   -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  24721يده برقم    منى عبدالجواد صادق مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  29

ش سليمان نجيب بو لكلى الرمل 2الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  74332منير زكى على سنبل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

بحرى المنتزه اول ش مسجد سيدى بشر 49،     

 94273قم    محمد فؤاد يوسف محمد يوسف / الفؤاد لالستيراد والتصدير والتخليص الجمركى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  31

ش النصر مكتب الدور السادس قسم المنشيه 21تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى  21211217وفي تاريخ   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74334فؤاد عطا الله يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هاله  -  32

ش العاشر من رمضان امام صيدليه وطنى سيدى بشر قبلى  93الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  92127مايكل البير ابراهيم عبدالمالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

قسم -غبريال  -ش محمد الطوخى سعيد  22الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى /    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74332محمد جمال سيد حسن الفاضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

قسم - 3جيب الميزان شقه نموذج رقم الـتأشير:   ، ش احمد السكندرى متفرع من ش محمد ن   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  74344محمد شريف احمد زكى الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

خورشيد القبليه الطريق الزراعى الرمل ثانى 2ش  1وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  42474ده برقم    اشرف فتحى قبيصي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قي -  36

المستشارين طوسون 24شارع  1الـتأشير:   ، تعدل الى / عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  92344يوسف شعبان طه عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

ش الشركة العربية ابوسليمان )) ونشاطه ادوات كهربائية براسمال خمسه االف جنيه(( 21/  الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74342حنان السيد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

علوىش جالل الدسوقى الحضرة القبلية برج المدينة الرابع  13الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  92323حمدى حلمى امين عيسى عزام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

مسجد الشهداء ارض المفتى الجديدة 9ش  39الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى /   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211تاريخ وفي  22993هشام رؤوف محمود بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

2طريق الحرية جناكليس ابراج الزراعيين  233الـتأشير:   ، تعدل الى /   -  

وفي تاريخ  74341احمد سعيد عبدالمجيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -احمد سعيد لالدوات الصحية  -  41

متفرع من ش حسن طوبار غبريال 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش  21211211   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211 وفي تاريخ 49171مها كمال عثمان فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

23، تعدل العنوان الى / الطريق الدائرى السيوف العقار رقم       

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  74341سعيد امين عيسى امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

سيدى بشر قبلى قسم المنتزه 22ش  74،     

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74343محمود فوزى عبد الله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

القريه الثانيه ابيس الرمل 19الـتأشير:   ، امام بلوك   

عديل العنوان , وصف تم ت 21211211وفي تاريخ  74342نادية عبدالونيس يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

قسم -الـتأشير:   ، برج النورس الدور الميزانين بجوار قريه عبدالوهاب    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  74341مصطفى طلعت ابراهيم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

ردوس سموحةبالسوق التجارى الفرعى ش الف 21وصف الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211211وفي تاريخ  44423عصام شوقى جبران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

ش عمر بن الخطاب عزبة الشامى 31، افتتاح فرع كائن فى /    

تم تعديل العنوان , وصف  12112112وفي تاريخ  74347محمد السيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

قسم -خلف مصنع االفران  411الـتأشير:   ، عزبه    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74344دعاء السيد عيسوى عبدالقوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

قسم -خلف مشويات الفخرانى  -الـتأشير:   ، ابيس مشروع ناصر    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74344اد حمدى عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عم -  50

قسم -الـتأشير:   ، ابيس االلمان قريه الزهور    

لعنوان , تم تعديل ا 21211211وفي تاريخ  74342احمد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

ش جميله بوحريد السيوف شماعه 42وصف الـتأشير:   ،    
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 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  71724سامح نجيب فهمى فاخورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

يما عدا المالبس نيع مالبس فقسم محرم بك محافظة االسكندرية )) ونشاطه تص -الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / شارع الشيخ 

مالبس ((والمهمات العسكرية وبعد الحصول على التراخيص الالزمه براسمال عشرة االف جنيه بسمة تجارية / االمل لتصنيع ال  

وفي تاريخ  74342باسم للتشطيبات واعمال الديكور / باسم حسن احمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

قسم -الملك الفلكى  12مع ش  21تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ناصيه ش  تم 21211211   

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  74349مروان محمد ايهاب محمد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

سيدى جابر 17ش خليل المصرى كفر عبده الرابع شقه  29وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  27443مروان محمد حسن محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

) عمارات شباب الصيادلة الطريق الزراعى مدخل القرية الرابعه التاصرية ) 2الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن فى / محل رقم 

اردة وساخنه وتيك اوارى براسمال خمسه االف جنيه ((ونشاطه خردوات وتقديم مشروبات ب  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74349فتح الله ابراهيم فتح الله سويلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

قسم -العصافرة بحرى  -ش النصر من ش زهران  12الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74343م  الدسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نوال احمد ابراهي -  57

سيدي بشر قبلي 14ش  44الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  74341محمد سعد محمد ابراهيم فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

الشيخ محمد رفعت ش 7الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  74321جيهان عبدالحميد ابواليزيد الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

قسم -المندرة قبلى  -الجديد   31ش  34 -وصف الـتأشير:   ، برج زهرة المندرة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74323برقم     وائل احمد صادق السراق ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  60

ش خالد بن الوليدد برج القصر الملكى ميامي 49الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74321سوزان محمد صقر عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

قسم - 2شقه  -سن الشاذلى برج الصفاء المندرة قبلى ش االمام ابوالح 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74322محمد احمد محمود على سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

عصافرة قبلي 44مع ش  31الـتأشير:   ، ش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74342 طارق على محمد قناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

ش جمال عبدالناصر المندرة بحرى 432الـتأشير:   ،   

يه ، تاجر تعدل االسم التجارى الى محمد عامر ابو ضيف / مؤسسه  ابو عامر الدوليه عموةم االستيراد والتصدير / منشاه فرد -  64

من ش  4ش  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل الى /  21211212وفي تاريخ  49774فرد ،  سبق قيده برقم    

  النصر

وفي تاريخ  49774ابو ضيف للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -محمد عامر ابوضيف عبد الله   -  65

من ش النصر 4ش  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل الى /  21211212   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  74324عبدالمسيح اوحنا نصيف حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

ش احباب الرحمن خلف شركه ايكا 32وصف الـتأشير:   ،    

تعديل العنوان , تم  21211213وفي تاريخ  74391جيهان السيد محمد السيد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

  وصف الـتأشير:   ، الرابعه الناصرية خلف فتح الله
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 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  74392سماح صابر محمد محمد الحرموشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

قسم -بجوار المطافى  -وصف الـتأشير:   ، ابيس الثانية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  74329د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمان السيد عطيه السي -  69

قسم -شقه  -االول علوى  -ش الصاغ محمد عبدالسالم برج االسالم سيدى بشر بحرى امام فندق رمادا  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  74324محمد جمال محمود الرفاعي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

ش سيدي جابر كليوباترا 211الـتأشير:   ،    

 تم تعديل العنوان , وصف 21211213وفي تاريخ  74322كيرلس مكرم مملوك خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

 الـتأشير:   ، المدينه الفرنسية ش مصطفى كامل الدور الرابع شقه

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  74322فاطمه رفعت مصطفى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

ش منير السيد الفار  سبورتنج 11وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  74391،  سبق قيده برقم     مصطفى احمد عباس عبده ، تاجر فرد -  73

مع ش د/ عادل محمد ابو زهره عزبه نصر الدين امام جرين بالزا 9والكائن  4الـتأشير:   ، سيدى جابر البرج السكنى رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213ريخ وفي تا 74327كريم بدران محمد احمد ادريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

ش الفريد ليان مع ش سوريا 12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74321هشام محمد السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

ش الجماليه خورشيد القبليه 13الـتأشير:   ، رمل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74323مد العطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالمنعم مح -  76

عمارات شباب الصيادلة بجوار صيدليه خليل سموحة الجديدة 1بالعقار  4الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  12112122وفي تاريخ  74397ابراهيم عسران محمد قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

قسم -ش اسكوت متفرع من ش الدوله  12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  74394مارك عزيز شحاته شحاته سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

ش محمد محمد امر الله سيدي بشر قبلي 11وصف الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  29444رضا محمد عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع / اسكوت العمومي بجوار فيال عالء

م تعديل العنوان , وصف ت 21211212وفي تاريخ  74392مروة احمد مطاوع عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

قسم -كليوباترا  -تنظيم ش محمود الطورينى  12الـتأشير:   ، فيال    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74321احمد حميدو محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

قسم -ش اسكوت من ش الدوله  12الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  41119سدره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جرجس سمرى سكر  -  82

عصافره قبلى المنتزه  44شمال ش  31االمام على بجوار مسجد الواحد االحد خلف ش   14الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر كائن 

الفين جنيها 2111واشف وراس المال ونشاطه كافه مايصنع من ةعجائن والحلويات والكعك والبتزا والن  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74399شيماء صدقى احمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

قسم -ش لمعى سيدى بشر قبلى  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212في تاريخ و 74324على حمدي عبدالحكيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

4ش اسماعيل سري سموحة محل رقم  4الـتأشير:   ، ب   
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 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  74394عبدالحميد محمد عبدالحميد شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  85

قسم -السيوف  -ش عبدالفتاح الشعشاعى  22وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211212وفي تاريخ  21212امل الجيل الجديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

قسم -تم تعديل العنوان إلى / ش جمال عبدالناصر امام مؤسسه عبدالرازق برج ام المؤمنين    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74322   سامى سعيد محمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  87

تعاونيات سموحة 1عمارة  12الـتأشير:   ، مكتب رقم    

وفي تاريخ  74324زيدان لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه/ احمد لطفى عبد الشافى زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  88

ير:   ، ش محمد متولى الشعراوى عزبه الموظفين الرملتم تعديل العنوان , وصف الـتأش 21211212  

تم تعديل العنوان , وصف  21211219وفي تاريخ  94773شعبان محمد شيمى عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

 الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن البيطاش الرئيسى امام مدرسه العجمى االبتدائيه الدخيله

تم تعديل العنوان , وصف  21211219وفي تاريخ  94773ان محمد شيمى عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    شعب -  90

ونشاطه /  -له الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر كائن فى / ش البيطاش الرئيسى امام مدرسه العجمى االبتدائيه قسم الدخي

والسمه التجارية / ووكر -ف جنيه براس مال خمسه اال -مالبس جاهزة رجالى   WALKER 

تم تعديل العنوان ,  21211219وفي تاريخ  74322معتز محمد عبدالستار عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

ش العاشر من رمضان 29وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211219في تاريخ و 74329عبير ياقوت قبارى دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

قسم -مدينه تبارك عمارة ج  الحضرة القبلية  -ش المفتش  32الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74372نور السيد عبدالغفار عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

ش محمد متولى الشعراوي 2ة الـتأشير:   ، محسن الكبرى نمر  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  22341ابراهيم محمد حسين حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

وسيكل القديم المندرة قبلي )) ونشاطه تجميع وتصنيع فيبر التوك توك والموت 31الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن فى / شارع 

لتروسيكل لوسائل النقل الخفيف براسمال خمسه االف جنيه  ((وا ) 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74379ساميه جاب الله احمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

ش محمد متولى الشعراوي 2الـتأشير:   ، محسن الكبري نمرة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74327، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد فتحى ابو ضيف محمود -  96

ش حالد بن الوليد مع ناصيه محمد بك الصيرفى قسم المنتزه  122بمدخل خاص لدور الميزانين بالعقار  4الـتأشير:   ، محل رقم 

 اول

رقم    يه لالستشارات والتدريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده بعمرو محمد عبدالحميد ابراهيم حبيب / مؤسسه حبيب الدول -  97

قه ش -خورشيد  -طريق العوايد   -العقارى  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، برج االدهم  21211212وفي تاريخ  74373

قسم -  

تم تعديل العنوان , وصف  21121221وفي تاريخ  74371كريم عادل محمد على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

من ش الترعه المردومه ارض حجر الرمل 21الـتأشير:   ، محل خلف ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  23221بكر فرج ابو بكر السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

 الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى برج ميامى ش  كاستنيا سيدى بشر قبلى قسم المنتزه

تم تعديل العنوان , وصف  21211212ريخ وفي تا 74374نوران مدحت فتحى شريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

قسم -بولكلى  -الـتأشير:   ، ش دمياط    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74371عمرو على حسن محمد باشا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

ش شارع ابن عباده وينجت الرمل 41الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  74372مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سعده محمود عبدالسالم -  102

ش محمد متولى الشعراوي 2وصف الـتأشير:   ، محسن الكبرى نمرة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74411نهى عقل محمد محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

ش عبدالرحمن ذهنى السيوف خلف قرية عبدالوهاب 41ير:   ، الـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74377ثروت خليل عبده حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

  الـتأشير:   ، اول ش سيف سيدي بشر قبلي

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  74372فرد ،  سبق قيده برقم    محمد ابراهيم محمد الشيخ  ابراهيم عبدالباعث ، تاجر  -  105

ش بلهارس بجوار اسواق الشريف  عصافرة بحرى 2العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  22914حمدي فرج حميده هنداوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

صفيحه بشارع احمد فاروق على  11تنظيم  2عقار رقم  -بالدور الثانى علوى  3عديل العنوان إلى / شقه رقم الـتأشير:   ، تم ت

قسم -سموحه  -عزت     

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  74374اسامه ابراهيم مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

زم بسيونى العصافره بحرى قسم المنتزهش المال 14الـتأشير:   ، خلف   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  41121محمد محمود سامى عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

ش حسبو بك محرم بك 19وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  74413قيده برقم    ياسين على ابراهيم محمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق  -  109

برج العزيز 312ش  2وصف الـتأشير:   ، سيدى جابر   

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  74412القاسم للرحالت / مجدى احمد قاسم احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

قسم -مر بن الخطاب مع ش جميله بوحريد العنوان , وصف الـتأشير:   ، تقاطع ش ع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74411محمد عبدالحليم رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

تنظيم ش المهداوي المندرة قبلي 3الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  17122  مصطفى عبدالسالم بسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  112

ارض الح عي من ياقوت الحموي 1ش  24يمين  3الـتأشير:   ، تعدل الى / محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  17122مصطفى عبدالسالم بسيونى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

فرعالـتأشير:   ، الغاء ال  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74412يسرى محمد ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

ش طريق الجيش سبورتنج 143الـتأشير:   ،   

لعنوان , تم تعديل ا 21211217وفي تاريخ  71494اسماء مصطفى على احمد الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

قسم -االبراهيميه  -تنظيم طريق الحرية  217وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان /   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  71494اسماء مصطفى على احمد الشرقاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

ش ستار مول ملك / الشركة الدولية مصر  1قطعه رقم  -اسيوط الجديده وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح بالعنوان / مركز الفتح 

 - اسيوط لالستثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  22319محمد ربيع عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

ش اللواء محمود حمدي خطاب 21وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  74417سيد السيد عثمان عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصطفى ال -  118

قسم -برج الخليل متفرع من ش القاهرة  31وصف الـتأشير:   ،    

ان , تم تعديل العنو 21211217وفي تاريخ  31443ياسر ضمرانى محمد ضمرانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

رة االف وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر كائن فى / عبدالقادر طريق المجزر )) ونشاطه محطه خلط اسفلت براسمال عش

  - جنيه ((

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74414مى بهجت حامد الحو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

سموحة 3يد عمارة يثرب ش مدينه اس 2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74414محمد عبدالعزيز محمد فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  121

قسم -سموحه  -ناصيه ش الفتح ش يحيى المشد  1الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74412هبه محمد عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

قسم -ش مصطفى كامل  217الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  74419نهاد نجيب احمد على التهامي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

ش  بني نوفل 91الـتأشير:   ، شقه بالعقار رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  74411محمد كامل عبداللطيف يحيي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد  -  124

 وصف الـتأشير:   ، برج الصفوه ش سما طوسون المستشارين

صف تم تعديل العنوان , و 21211223وفي تاريخ  2942مصطفى محمد محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

المنتزه 19محل  11الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن مصطفى كامل وامين حسونه جاردينيا رقم   

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  74424نمر للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -وائل محمود حامد على نمر   -  126

  العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش الرحمه خورشيد

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  74417رجب محمد مبروك على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     احمد -  127

2ش الحسينيه عقار رقم  2وصف الـتأشير:   ، مشروع ناصر ابيس   -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  74424محمود عادل الشربيني محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

ش بالل بن رباح من ش النصر الدور االول 1الـتأشير:   ،   

تعديل العنوان , وصف تم  21211223وفي تاريخ  91941احمد محمد حسن على العالف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

 الـتأشير:   ، تعدل المركز الرئيسى الى خلف كوين هوم ابيس ش مخزن الكرتون الرابعه الناصريه الرمل

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  91941احمد محمد حسن على العالف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

ن ش شمال خلف كوين هوم القريه الرابعه الناصريه ابيس قسم الرملالـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  74422مجدى فرحات على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

قسم -صفر  -باكوس  -ش محمود ابوالنصر  19الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  74421تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     حماده عبد المحسن احمد مرسى ، -  132

ش مصطفى كامل المنتزه اول 11وصف الـتأشير:   ، السيوف عمارات جاردينيا برج   

 تم تعديل العنوان , وصف 21211223وفي تاريخ  74414محمد فكرى عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

  الـتأشير:   ، االخر / شارع البنزينه خورشيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  74414محمد فكرى عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

ت برقم سجل راالـتأشير:   ، الرئيسي / عزبة العساكرة العالى بملك / سمير فكرى عبدالسالم حسن الشيخ )) ونشاطه تجارة سيا

الغرفة التجارية بالبحيرة (( 22249تجارى   -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  74419خالد عباس محمد السيد البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

ش اسنا عصافره قبلى قسم المنتزه 34الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  74421فرد ،  سبق قيده برقم     كريم السيد محمد انور عبده ، تاجر -  136

ابراج القطن ميدان فيكتور عمانويل سموحة 9الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  74423ساميه شهدى مساك عبد الشهيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

ش الشيخ على عقل ارض الفولى باكوس الرمل 9ر:   ، وصف الـتأشي  

تم تعديل العنوان  21211223وفي تاريخ  74422اندرو مكرم عبدالملك ميخائيل عبدالملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

قسم -ش البكباشى العيسوى  121, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  22427فرد ،  سبق قيده برقم    شادى محمد الفولى راضى محمد ، تاجر  -  139

  - وصف الـتأشير:   ، تعدل الى / مدينه جولدن سيتي شارع مصطفى كامل عقار

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  74414ابراهيم السيد ابراهيم بسيونى مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

عزبة سكينه الجديدة 19ف الـتأشير:   ، وص  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  74412رضوان حسانين رضوان جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

ش النور من الشرقاوى الحضرة الجديدة 2وصف الـتأشير:   ،   

تم  21211224وفي تاريخ  27399اجر فرد ،  سبق قيده برقم    تعدل االسم التجارى الى الفحام للمقاوالت العامه ، ت -  142

عمارات شركه القاهره سموحه سيدى جابر 3عماره الفيروز  9الدور  9تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى شقه   

بق قيده د الحليم الفحام ، تاجر فرد ،  سمسعد عبد الرزاق عب -تعدل االسم التجارى الى / الفحام للمقاوالت العامه والنقل  -  143

عماره الفيروز  9الدور  9تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى شقه  21211224وفي تاريخ  27399برقم    

عمارات شركه القاهره سموحه سيدى جابر 3  

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  27399قم    مسعد عبدالرزاق عبدالحليم الفحام ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  144

عمارات شركه القاهره سموحه سيدى جابر 3عماره الفيروز  9الدور  9وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى شقه   

عنوان , وصف تم تعديل ال 21211224وفي تاريخ  27399الفحام للمقاوالت العامة والنقل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

عمارات شركه القاهره سموحه سيدى جابر 3عماره الفيروز  9الدور  9الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى شقه   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74434عمرو صالح محمد عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

نسمه ميامي ش قائد االسراب برج 34وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  74441ابراهيم عبد الباسط ابراهيم عبد الباسط السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار ش نجع السالم عزبه الفلكى الراس السوداء المنتزه اول

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74437فرد ،  سبق قيده برقم     السيد ابراهيم عفيفى قطب محجوب ، تاجر -  148

ش عمر بن قهيره المنتزه ثانى 11وصف الـتأشير:   ، عزبه محسن الكبرى نمره   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  32994سامح احمد محمد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

طريق الحرية 322أشير:   ، تعدل الى / الـت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74434سعيد زكى عجايبي جريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

العصافرة قبلي 44ش االمانه من ش  21الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74422ده برقم    عبدالقادر السيد عبدالقادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قي -  151

 وصف الـتأشير:   ، عزبة زرزاره خلف الصرف ارض التوفيقيه خورشيد

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74431رناء سعيد حسنين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

ت سابقا تقاطع ش الدكتور مصطفى رمضانش زكريا غنيم ثاب 72الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74432محمد محمود احمد المناديلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

ش احمد شوقي مع السمان مصطفى كامل االرضي 91الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  74439فرد ،  سبق قيده برقم     عبد الرحمن ناصر عبد الفتاح احمد احمد ، تاجر -  154

ش الترعه المردومه خلف زوتس 31العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74442ياسمين مجدى محمد داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

شارع جاردن سيتي تعاونيات سموحة 22رقم عمارة  23الـتأشير:   ، شقه رقم   

 21211224وفي تاريخ  74433محمد دسوقي عبدالباقي منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -معمل اسنان دسوقي  -  156

شارع طاغور االزاريطه 14تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، امام    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  22742مديحه حسن طلبه عزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

ش ال عيسي متفرع من خليل حمادة 3الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /   

م تعديل العنوان , وصف ت 21211224وفي تاريخ  74441احمد على عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

عزبه الرحمه خلف مخازن الخشب مطار النزهه 374الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74431محمد احمد ابراهيم السيد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

أ 24الدور الميزانين الوطنيه كومبليكس  3وصف الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  71919مصطفى محمود على السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

مول العرب ميدان جهينه -الفرع االول  -وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرعان   K37 -  

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  19719مصطفى محمود على السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

 - PS10 وصف الـتأشير:   ، الفرع الثاني / مول مصر طريق الواحات مقابل االنتاج االعالمي

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  27223محمد حمدى حافظ جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  162

ش محفوظ 34و  33ن الى / الـتأشير:   ، تعدل العنوا   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  92439عاطف سعيد محمد محمد حنيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

ش سيدي ياقوت 42,  44وصف الـتأشير:   ، تعدل الى /  

تم تعديل العنوان , وصف  12112242وفي تاريخ  74432سامح السيد محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

ش اديب معقد السيوف شماعه 24الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74427غاده محمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

 الـتأشير:   ، ش عبدالفتاح الصعيدي السيوف شماعه

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  22922الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد محمد احمد عبد -  166

ش المجاورة االولى شقه بالدور االرضي مدينة الفسطاط 132وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211224خ وفي تاري 74443ايمن محمود ابراهيم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

ش ميناء اغادير العصافرة بحرى 32وصف الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  71234محمد ابو الفتوح عبد الباقى حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

سكوير مصطفى كاملمول سيتي ا 19وصف الـتأشير:   ، توضيح العنوان / وحدة    

 74442رقم    فكرى عصمت للتسويق والتجارة االليكترونية ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -فكرى عصمت فكرى جاد السيد  -  169

ش جمال عبدالناصر العصافرة بحرى برج ساندي الدور  312تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211224وفي تاريخ 

22السابع شقه   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74447احمد فراج محمدين محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

44يمين من ش  14ش الجيش عصافرة قبلي ناصية ش  41وصف الـتأشير:   ، عقار رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211224تاريخ وفي  74449فتح الله على عبدالسالم ابوعرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

ابيس الثانية 11وصف الـتأشير:   ، ابيس الناصرية الشرقية القديمة ش سكه   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74444مى ابراهيم ابراهيم والى القلشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  172

ش فاروق عبدالوهاب 33وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  74443الفت عبدالحى محمد عبدالحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

ش عبدالفتاح الطويل فلمنج شقه 2العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  11224212وفي تاريخ  21494محمد عبد الحميد محمد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

قسم -تنظيم مصطفى كامل  31وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى /    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74442محمد فوزى عبدالراضى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

قسم -رشدى  -أ طريق الحرية  442الـتأشير:   ،    

وفي  74442سوبر ماركت سعد الجمل / االء محمود عالء سعد محمد اسماعيل الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

قسم -لوران  -ش عمر المختار  44تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211224تاريخ    

تم  21211224وفي تاريخ  39292قيده برقم     عبد العال سنتر ، تاجر فرد ،  سبق -حسام الدين مصطفي عبد العال  -  177

المنطقة الصناعية الثانية 33بلوك  4تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسي اخر / قطعه رقم    - 

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  74441عزيزه شعبان على رجب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

قسم -:   ، ش الرحمه خورشيد الـتأشير   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  74444نعمه جابر عبدالفتاح حسن شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

  وصف الـتأشير:   ، ش سعد زغلول من ش االصالح الفلكي

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  74447    عزه محمد رمزى عبدالحميد ضرغام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  180

ش سرهنك لوران 34وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  74421وائل خليل ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  181

ش جمال عبدالناصر السيوف بحرى 31الـتأشير:   ،    

تم تعديل  21211222وفي تاريخ  43411م التجارى / عثمان لاليشاربات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اضافه االس -  182

  - ik10 العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / الكيوسك مول سيتي سنتر

تم تعديل العنوان , وصف  22121122وفي تاريخ  43411محمد عثمان محمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

  - ik10 الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / الكيوسك مول سيتي سنتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  74422كريم عبدالغفار كريم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  184

قسم -العصافرة بحرى  -ش محمد عوض الله  2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  74442سهاد مسعود محمد السيد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

ش مصطفى كامل فلمنج 112وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  74449نعمه حامد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

شارع احمد قمحه كامب شيزار 94الـتأشير:   ،   

العنوان , تم تعديل  21211222وفي تاريخ  74421اميرة عبدالوهاب ابراهيم احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  187

ش الكرملي شقه 4وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  24444احمد محمد كمال محمود حلمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

  ش النبوي المهندس 1ِشقه  1عمارات  14وصف الـتأشير:   ، تعدل الى / بلوك 

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  74444فرد ،  سبق قيده برقم    احمد خميس حامد عوض ، تاجر  -  189

بجوار محطه كهرباء االلمان ابيس الثانية 1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  74442حمدى رضى محمد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  190

مد عبدالوهاب الراس السوداءوصف الـتأشير:   ، ش اح   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  74444عبدالرحمن على مرسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

ش الفتح باكوس 21الـتأشير:   ،   

ود قطب ، تاجر فرد ،  قطب هوم / محمد ابراهيم محم KOTB HOME تعدل االسم التجارى إلى / مؤسسه بارتنرز تريد -  192

وي تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / ش احمد بد 21211222وفي تاريخ  94197سبق قيده برقم    

 ابوالنمرس مركز

, تم تعديل العنوان  21211222وفي تاريخ  94197محمد ابراهيم محمود احمد قطب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

 وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / ش احمد بدوي ابوالنمرس مركز

تم تعديل العنوان , وصف  21211229وفي تاريخ  74491بسمه بدوى جبريل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

من ش النصر بالزا سيدى جابر 2ش  11الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211229وفي تاريخ  74427جحي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هشام عبده على ابراهيم الرا -  195

قرداحي رشدي 11وصف الـتأشير:   ، خلف   

تم تعديل العنوان ,  21211229وفي تاريخ  24414ايمان محمود زكي محمد المالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

ش فهمى ويصا لوران الرمل 14الى  وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان  

تم تعديل العنوان ,  21211229وفي تاريخ  74492سمير بخيت موسى اسكاريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

عرامه خلف كافيتريا الفارس 44ش االمانه من ش  3وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211229وفي تاريخ  74424قيده برقم    ابراهيم جبره ابراهيم اندراوس ، تاجر فرد ،  سبق  -  198

ش جميله بوحريد السيوف 41وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  21211229وفي تاريخ  94212عصام كمال الدين احمد مختار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

ش زكى رجب سموحة 21وصف الـتأشير:   ، تعدل الى /   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي  71974تعدل االسم التجاري إلى / صبرى ستور / نور مجدى صبرى محمد انور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

برج لؤلؤة سموحة  3ش الهيلتون مع ش  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /  21211229تاريخ 

 - سموحة جرين بالزا

وفي  71974التجاري إلى / صبرى ستور / نور مجدى صبرى محمد انور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    تعدل االسم  -  201

برج اللؤلوةسموحة  3ش الهيلتون مع ش  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الفرع الثاني / محل رقم  21211229تاريخ 

 جرين بالزا

تم تعديل العنوان , وصف  21211229وفي تاريخ  71974،  سبق قيده برقم    نور مجدى صبرى محمد انور ، تاجر فرد  -  202

برج لؤلؤة سموحة سموحة جرين بالزا 3ش الهيلتون مع ش  4الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /   - 

عنوان , وصف تم تعديل ال 21211229وفي تاريخ  71974نور مجدى صبرى محمد انور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

برج اللؤلوةسموحة جرين بالزا 3ش الهيلتون مع ش  2الـتأشير:   ، الفرع الثاني / محل رقم   

تم تعديل  21211229وفي تاريخ  33722خالد محمد صالح الدين محمد عبدالله الغفور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

ش الفردوس من  ش عثمان محرم باكوس 2 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى /  

تم تعديل العنوان , وصف  21211229وفي تاريخ  74422كريم محمد ابراهيم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

قسم -ابيس امام بوابه ابيس  -الـتأشير:   ، طريق اسكندرية القاهرة الزراعى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211229وفي تاريخ  74422،  سبق قيده برقم    رمضان محمد عبدالله ، تاجر فرد  -  206

الفلكي 12الـتأشير:   ، ش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211229وفي تاريخ  74423فايقه محمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

1يدي بشر علوي شقه ش مسجد الدعوة متفرع من ش فاروق درويش س 14الـتأشير:   ،   - 

تم تعديل  21211229وفي تاريخ  74429عصام عبد الصمد مصطفى درويش دنيا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

الرمل 1ش فهمى ويصا ثروت لوران شقه  12/9العنوان , وصف الـتأشير:   ، برج   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  91421م    شيماء محى عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  209

 الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى ش ترعه المنتزه الموازى لشارع مصطفى كامل خلف شركه زوتوس

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  74494حنان محمد عبدالرازق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

قسم -ش اسماعيل حلمى  7تأشير:   ، وصف الـ   

تم  21211231وفي تاريخ  74421عالم لتربيه الدواجن / احمد شعبان احمد محمود عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

قسم -العريش  -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيس الثانية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  74424،  سبق قيده برقم    االء مجدى محمد عبده سالم ، تاجر فرد  -  212

قسم -سموحه  -ميدان فيكتور عمانويل  29الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  74497اسالم رضا عرفه ناجى نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

ابو سليمانارض  2ش  41الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  22293عادل ابراهيم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

قسم -زهران مول سموحه  B 4 الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  74492محمد ممدوح عز الدين مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

مدينه فيصل 42وصف الـتأشير:   ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  74424اشرف على على ابراهيم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  216

قسم -ش مدحت سيف اليزل  14الـتأشير:   ، وصف    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  74423مينا عادل صابر شاكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

ش عمر لطفى ابراهيم 112الـتأشير:   ،   -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231اريخ وفي ت 32717محمد كمال سعد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

ش خالد بن الوليد ميامى المنتزه 223الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211231وفي تاريخ  74493ياسر فريد حسن طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

كتوريافي -من ش الجالء  -ش القاضى نعمان  42،     -  

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  74421محمد رشدى محمد حسن سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

ش البكباشى محمود العيسوى ميامى 34وصف الـتأشير:   ،   

ديل العنوان , وصف تم تع 21211231وفي تاريخ  44722على شرف على شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  221

ش رياض باكوس 24الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  74422احمد يس احمد العشرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

المنتزه اول-السيوف  -ش احمد بركات  27الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  47713ر فرد ،  سبق قيده برقم    زينب صابر احمد خفاجه ، تاج -  223

قسم -عصافرة قبلى  -الدور العاشر  -ش ملك حفنى  393الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى /    

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211231وفي تاريخ  74471محمد حسين عباس الجعرانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

ش الطورينى روديلى سابقا كليو باترا الصغرى سيدى جابر 23الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  74422وليد بسطويسى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  225

 الـتأشير:   ، رمل ابيس الثانيه ش التحرير شركه الغاز

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  74429وزى احمد محمد جاد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ندى ف -  226

ش الدمرداش لوران الرمل ثانى 9وصف الـتأشير:   ،   

ن , تم تعديل العنوا 21211231وفي تاريخ  74427مروة حسنى عبدالمعطى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

العصافرة قبلي 44متفرع من ش  14وصف الـتأشير:   ، ش    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  21494انطوان مجدى عوض ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

 الـتأشير:   ، تعدل العنوان الى عزبه فرعون الجديده خلف ارض الدواجن الراس السوداء المنتزه

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211214وفي تاريخ  41771سليمان محمد سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

تم تعديل النشاط إلى / تبريد وتكييف   

تم تعديل النشاط , وصف 21211214وفي تاريخ  93119سبق قيده برقم    فؤاد حسن محمد حسن متولى ، تاجر فرد ،  -  2

 التأشير:  تم تعديل النشاط إلى / مكتب نقل وحذف نشاط االستيراد والتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , 21211214وفي تاريخ  22772مصطفى عبدالله عبدالحميد عبدالعاطي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

تعدل الى ثالجة وبيع جبنات بالجملة  وصف التأشير:  

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  23122مهاب ابراهيم قبارى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  تعدل النشاط الى / تصنيع معجنات وحلويات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212ي تاريخ وف 73324محمد السيد محمد بهلول ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 اضافه نشاط / عموم التصدير منتجات مصرية

 99397تعدل االسم التجارى الى / مصطفى طارق السيد الحمادى / الحمادى لحفظ االسماك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

ماكديل مسمى النشاط إلى / تجميد وتعبئه وتغليف االستم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تع21211212وفي تاريخ   

وفي  99397مصطفى طارق السيد الحمادى / مصطفى طارق الحمادى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

سماكتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل مسمى النشاط إلى / تجميد وتعبئه وتغليف اال21211212تاريخ   

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  22729عياد رزق الله عويضه جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير:  تم تعديل نشاط الرئيسى إلى / تصدير فقط

نشاط , وصف تم تعديل ال21211217وفي تاريخ  222222222عياد رزق الله عويضه جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير:  تم تعديل نشاط المحل الرئيسى إلى / تصدير فقط

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  92127مايكل البير ابراهيم عبدالمالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

والكتب  اصدار الصحف والمجالت واالنترنتالتأشير:  تم تعديل النشاط إلى / توريد مواد دعاية واعالن ماعدا توريدات العماله و

 الدينيه والمصاحف وبعد استصدار التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  49949عصام علي عبد الحميد الطويل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير:  تعدل النشاط الى تصدير

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  97129متولى حسن متولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير:  تم تعديل النشاط إلى / تسويق عقارى دون االنترنت

النشاط , وصف  تم تعديل21211211وفي تاريخ  92141احمد عياد عبدالله  الرشيدي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

تب الدينيه التأشير:  حذف نشاط وكيل فنانين ويختص النشاط الى انتاج وتوزيع فنى فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والك

 والمصاحف واالنتر نت  وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  34241مجدي اسماعيل دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

ات التصوير تجاره وبيع وتوريد ماكينات التصوير واجهزه الفاكس واجهزه الحاسب االلى ومستلزماتها ومستلزمات تشغيل ماكين

ر واالجهزه والطابعات من احبار وورق التصوير وصيانه ماكينات التصوير واجهزه الفاكس والطابعات وتاجير ماكينات التصوي

تر نت لمتعدده االستخدام والتوريدات فى مجال النشاط  فيما عدا اصدار  الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنا

 والعماله واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

عديل النشاط , وصف تم ت21211211وفي تاريخ  24221حماده محمد محمود محروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير:  تم تعديل النشاط إلى / بيع محمول وبيع مستلزمات محمول

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  92249احمد حلمى عطا الله فضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير:  تعدل النشاط الى مكتب مقاوالت وتشطيبات

بق قيده برقم  ى إلى / زايد لمستلزمات الكمبيوتر والتوريدات / شاديه مسعود زايد ابراهيم ، تاجر فرد ،  ستعدل االسم التجار -  17

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  الغاء نشاط / مستلزمات الكمبيوتر والكمبيوتر21211211وفي تاريخ  23424   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  23424قم   شاديه مسعود زايد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  18

 التأشير:  الغاء نشاط / مستلزمات الكمبيوتر والكمبيوتر

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  71724سامح نجيب فهمى فاخورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

تراخيص الالزمهلزمات الطبيه النسيجيه غير المعقمه بعد الحصول على الالتأشير:  تعديل النشاط الرئيسي الى / تصنيع المست  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211211وفي تاريخ  71112سالم عبدالفتاح سالم سليه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

عداد الباحثين واستخدام االنترنت وكذلك ا ضاافه نشاط  / انشاء المحتوى االليكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات 

حصول على الى النشاط االصلي وتنميه المهارات البشرية فى مجال ادارة االعمال والعلوم االنسانية فيماعدا االمن والحراسة وبعد ال

 التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  27221احمد جمعه محمد احمد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  تعدل النشاط الى بيع وشئ وقلى االسماك الطازجه وبيع االسماك المملحه

وفي تاريخ  49774ابو ضيف للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -محمد عامر ابوضيف عبد الله   -  22

نشاط / اعمال وتركيب االلوميتال والزجاج تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافه21211212  

يه ، تاجر تعدل االسم التجارى الى محمد عامر ابو ضيف / مؤسسه  ابو عامر الدوليه عموةم االستيراد والتصدير / منشاه فرد -  23

وتركيب  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط / اعمال21211212وفي تاريخ  49774فرد ،  سبق قيده برقم   

 االلوميتال والزجاج

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  92241محمود عبدالسالم عبدالقادر الجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير:  اضافه نشاط / نقل البضائع فيماعدا الطرود البريديه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  22433مد المصرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ياسر فتحى على مح -  25

 التأشير:  تم تعديل النشاط إلى / بيع فالتر

تم تعديل النشاط , 21211213وفي تاريخ  22214عبد الله الزهرى شعبان محمود رحال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

ل النشاط الى بيع اطارات السياراتوصف التأشير:  تعد  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم 21211212وفي تاريخ  21212امل الجيل الجديد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

ت والكتب تعديل النشاط إلى / تصميم جرافيك وعمل وسائل تعليميه للمدارس وعمل جداريات فنيه ماعدا اصدار الصحف والمجال

 الدينيه والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  91227حسام الدين عدلى حلمى السيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

لتوريدات العموميهوصف التأشير:  تعدل النشاط الى بيع كماليات سيارات  وحذف نشاط االستيراد والتصدير وا  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  97221على محمد احمد ابو ديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

حذف نشاط االستيراد   

 تم تعديل النشاط , وصف21211212وفي تاريخ  29444رضا محمد عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير:  تعدل النشاط / معجنات وحلويات

تم تعديل النشاط , وصف 21211219وفي تاريخ  29143محمود حمدي محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير:  اضافه نشاط اعمال مكافخه الحشرات والقوارض

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  41121قم   محمد محمود سامى عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  32

 التأشير:  تعدل النشاط الى عموم التصدير  وتجاره المنسوجات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  23221بكر فرج ابو بكر السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

يما عدا المالبس العسكريهتعدل النشاط الى مصنع مالبس جاهزه ف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , 21211217وفي تاريخ  22319محمد ربيع عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 وصف التأشير:  اضافه نشاط / خدمات جمركية

تم تعديل النشاط , وصف 21721211وفي تاريخ  31443ياسر ضمرانى محمد ضمرانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير:  حذف نشاط مقاوالت المبانى

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  24271محمد حسن صديق  ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  74213رقم   حسام عبدالمنعم حسنى احمد امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  37

وذلك طبقا للبطاقه الضريبية 2117/11/1التأشير:  تم تعديل تاريخ بداية النشاط ليصبح   

وفي تاريخ  24321احمد فوزى محمد محمد عبدالله الصفتى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -الصفتى للتجارة والمقاوالت  -  38

كيه تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل النشاط إلى /  مقاوالت عموميه وتكميليه واعمال كهروميكاني21211223

( واعمال الزراعه التكميليه  2من المجموعه  32والفقرة  17وتصميمات هندسيه وعموم االستيراد والتصدير ) فيماعدا المجموعه 

لتراخيص الالزمه لمصانع وتصميم وبناء االبنيه الخرسانيه وذلك بعد الحصول على  اوشبكات الرى واالثاثات المعدنيه وتركيبات ا

 لذلك

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  92439عاطف سعيد محمد محمد حنيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير:  تعدل النشاط الى / صناعه الشنط الجلدية

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  32994احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سامح احمد محمد -  40

 التأشير:  تعدل الى تجارة الورق والكرتون

تم تعديل 21211224وفي تاريخ  74412القاسم للرحالت / مجدى احمد قاسم احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

2119/11/12النشاط , وصف التأشير:  تم تعديل تاريخ بداية النشاط طبقا للبطاقة الضريبية بتاريخ   

تم تعديل النشاط , 21211224وفي تاريخ  21494بق قيده برقم   محمد عبد الحميد محمد عبد المولى ، تاجر فرد ،  س -  42

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط إلى / صاله العاب رياضيه / جيم

تم تعديل النشاط , وصف 21211222وفي تاريخ  24444احمد محمد كمال محمود حلمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

االدوية والمستلزمات البيطرية التأشير:  تعدل الى / بيع وتوزيع  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211222وفي تاريخ  24224احمد محمد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

اضافه نشاط / تشغيل معادن   

لنشاط , وصف التأشير:  تعدل تم تعديل ا21211229وفي تاريخ  24422نشأت داود شنوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 النشاط الى / مكتبه وميني ماركت فيما عدا تصوير المستندات وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل 21211229وفي تاريخ  33722خالد محمد صالح الدين محمد عبدالله الغفور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

نشاط الى / مشغل خياطهالنشاط , وصف التأشير:  تعدل ال  

تم تعديل النشاط , وصف 21211229وفي تاريخ  94212عصام كمال الدين احمد مختار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير:  تعدل النشاط الى / تجارة وتوزيع ادوات منزلية

تم تعديل النشاط , وصف 21211229في تاريخ و 24414ايمان محمود زكي محمد المالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير:  تعدل النشاط الى اتيليه مالبس جاهزه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211231وفي تاريخ  44722على شرف على شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 تعدل النشاط الى سوبرماركت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  47432،  سبق قيده برقم   كريم محمد مبروك نصار ، تاجر فرد  -  50

تعدل النشاط الى بيع اجهزه واكسسوار محمول   

تم تعديل النشاط , وصف 21211231وفي تاريخ  91421شيماء محى عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

ل رجالىالتأشير:  تعدل النشاط الى بيع بد  

تم تعديل النشاط , وصف 21211231وفي تاريخ  22293عادل ابراهيم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير:  تعدل النشاط الى بيع مالبس جاهزه رجالى

النشاط , وصف  تم تعديل21211231وفي تاريخ  42311حسن محمد فاورق السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 التأشير:  تعدل النشاط الى تجاره وصناعه البالستيك والمواد الكيماويه وحذف نشاط االستيراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تعديل نوع الشركة , وصف تم 21211212وفي تاريخ  74329رومانى فتحى مسعود جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  74349فتح الله ابراهيم فتح الله سويلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22121121وفي تاريخ  74321جيهان عبدالحميد ابواليزيد الشيخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74323وائل احمد صادق السراق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير: خاص

ع الشركة , وصف تم تعديل نو21211212وفي تاريخ  74392مروة احمد مطاوع عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74371كريم عادل محمد على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 وصف التأشير: خاص

, وصف تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  74417احمد رجب محمد مبروك على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  74443الفت عبدالحى محمد عبدالحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 , وصف التأشير: خاص

لتأشير: تم تعديل نوع الشركة , وصف ا21211231وفي تاريخ  74493ياسر فريد حسن طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  74324شاديه صابر ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  74343نوال احمد ابراهيم  الدسوقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

خاص التأشير:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  74322كيرلس مكرم مملوك خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74394مارك عزيز شحاته شحاته سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74417مصطفى السيد السيد عثمان عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  74424محمود عادل الشربيني محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم 21211224وفي تاريخ  74433محمد دسوقي عبدالباقي منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -معمل اسنان دسوقي  -  16

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  74449نعمه حامد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

: خاصالتأشير  

تم تعديل نوع الشركة , 21211229وفي تاريخ  74424ابراهيم جبره ابراهيم اندراوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  74422وليد بسطويسى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74332محمد جمال سيد حسن الفاضل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  74327كريم بدران محمد احمد ادريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74321ام محمد السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هش -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74419نهاد نجيب احمد على التهامي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74411امل عبداللطيف يحيي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد ك -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74441احمد عيد معتمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74443عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمن محمود ابراهيم  -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  74444عبدالرحمن على مرسى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 وصف التأشير: خاص

وفي  74322ابراهيم / عبدالله لتجارة االلوميتال واالكسسوارات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالله محمود عبدالحميد  -  28

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74349مروان محمد ايهاب محمد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

صف التأشير: خاصو  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74321احمد حميدو محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

 74373رقم   عمرو محمد عبدالحميد ابراهيم حبيب / مؤسسه حبيب الدوليه لالستشارات والتدريب ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  31

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212تاريخ وفي   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  74414مى بهجت حامد الحو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 12242121وفي تاريخ  74449فتح الله على عبدالسالم ابوعرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74444مى ابراهيم ابراهيم والى القلشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 92121122وفي تاريخ  74492سمير بخيت موسى اسكاريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74322محمد احمد محمود على سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , تم 21211212وفي تاريخ  74394عبدالحميد محمد عبدالحميد شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74411نهى عقل محمد محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

شركة , وصف تم تعديل نوع ال21211223وفي تاريخ  74414محمد فكرى عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  74419خالد عباس محمد السيد البنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

نوع تم تعديل 21211224وفي تاريخ  74439عبد الرحمن ناصر عبد الفتاح احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  74422كريم عبدالغفار كريم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74424اشرف على على ابراهيم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  74423مينا عادل صابر شاكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  74331رما جورج عطاالله اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جي -  45

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  74332منير زكى على سنبل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  74342مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حنان السيد محمد -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74399شيماء صدقى احمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211219وفي تاريخ  74322عزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   معتز محمد عبدالستار عبدال -  49

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74327محمد فتحى ابو ضيف محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

وفي  74442قم   رى عصمت للتسويق والتجارة االليكترونية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برفك -فكرى عصمت فكرى جاد السيد  -  51

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211224تاريخ   

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74447احمد فراج محمدين محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

صوصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة 21211222وفي تاريخ  74421اميرة عبدالوهاب ابراهيم احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  74324منه الله احمد السيد مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

ير: خاصوصف التأش  

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  74342احمد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  74324محمد جمال محمود الرفاعي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

أشير: خاصالت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74324على حمدي عبدالحكيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74374نوران مدحت فتحى شريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  74412يسرى محمد ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  74422مجدى فرحات على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74442محمد داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ياسمين مجدى  -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74497اسالم رضا عرفه ناجى نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74429لكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ندى فوزى احمد محمد جاد ا -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74427مروة حسنى عبدالمعطى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  74334تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فوزى على كامل الجمل ،  -  65

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  74342باسم للتشطيبات واعمال الديكور / باسم حسن احمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211211  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74321حمد صقر عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سوزان م -  67

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74322سامى سعيد محمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74372م مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سعده محمود عبدالسال -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  74421كريم السيد محمد انور عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74432محمد محمود احمد المناديلي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  74442سهاد مسعود محمد السيد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74492محمد ممدوح عز الدين مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  74494محمد اشرف فهمى صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74341حمد ابراهيم فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد سعد م -  75

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74397ابراهيم عسران محمد قنديل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  74424نمر للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -على نمر  وائل محمود حامد  -  77

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74441احمد على عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74431اهيم السيد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد احمد ابر -  79

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74421محمد رشدى محمد حسن سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  74471باس الجعرانى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد حسين ع -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  74323خلف نور الدين حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  74329، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمان السيد عطيه السيد  -  83

 التأشير: خاص

وفي تاريخ  74341احمد سعيد عبدالمجيد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -احمد سعيد لالدوات الصحية  -  84

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211211  

تم تعديل 21211217وفي تاريخ  74412م للرحالت / مجدى احمد قاسم احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   القاس -  85

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  74423ساميه شهدى مساك عبد الشهيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211229وفي تاريخ  74423فايقه محمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211229وفي تاريخ  74429عصام عبد الصمد مصطفى درويش دنيا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  74347محمد السيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74344دعاء السيد عيسوى عبدالقوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  90

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74374براهيم مصطفى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اسامه ا -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74434عمرو صالح محمد عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  74441باسط ابراهيم عبد الباسط السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابراهيم عبد ال -  93

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74437السيد ابراهيم عفيفى قطب محجوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211229وفي تاريخ  74422كريم محمد ابراهيم يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  74494حنان محمد عبدالرازق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 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 21211212وفي تاريخ  74322بدالله احمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   همت ع -  97

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74327سناء حامد احمد احمد الذهبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  74324وحنا نصيف حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالمسيح ا -  99

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  74391جيهان السيد محمد السيد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  100

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211213وفي تاريخ  74392سماح صابر محمد محمد الحرموشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  74372محمد ابراهيم محمد الشيخ  ابراهيم عبدالباعث ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

صف التأشير: خاصنوع الشركة , و  

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74413ياسين على ابراهيم محمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  103

 وصف التأشير: خاص

شركة تم تعديل نوع ال21211223وفي تاريخ  74414ابراهيم السيد ابراهيم بسيونى مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  104

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  74412رضوان حسانين رضوان جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  105

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74441عزيزه شعبان على رجب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  106

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74444نعمه جابر عبدالفتاح حسن شاهين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  107

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211222وفي تاريخ  74447عزه محمد رمزى عبدالحميد ضرغام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  108

صف التأشير: خاصالشركة , و  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  74421وائل خليل ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  74312هبه الله يحي عبداللطيف سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  110

ف التأشير: خاصوص  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  74334هاله فؤاد عطا الله يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  74322فاطمه رفعت مصطفى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  112

أشير: خاصوصف الت  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  74391مصطفى احمد عباس عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74323احمد عبدالمنعم محمد العطار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

صوصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74379ساميه جاب الله احمد جاب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74414محمد عبدالعزيز محمد فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  74412هبه محمد عباس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  74444احمد خميس حامد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  118

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  74442مد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حمدى رضى مح -  119

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211229وفي تاريخ  74427هشام عبده على ابراهيم الراجحي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  120

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74344د زكى الشربينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد شريف احم -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211219وفي تاريخ  74329عبير ياقوت قبارى دياب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74372عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نور السيد عبدالغفار -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74432سامح السيد محمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  124

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74427فرد ،  سبق قيده برقم    غاده محمد محمد على ، تاجر -  125

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  74422احمد يس احمد العشرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  126

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211229وفي تاريخ  74491ه برقم   بسمه بدوى جبريل احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  127

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  74322احمد اسامه جاد الله الدقاق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  128

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74339منى حسن عبد العال محمد غنيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  129

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74344عماد حمدى عبدالرحمن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  130

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 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 21211212وفي تاريخ  74342طارق على محمد قناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  131

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  74371عمرو على حسن محمد باشا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  132

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  74411لحليم رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عبدا -  133

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  74421حماده عبد المحسن احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  134

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  74442دالراضى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد فوزى عب -  135

 وصف التأشير: خاص

وفي  74442سوبر ماركت سعد الجمل / االء محمود عالء سعد محمد اسماعيل الجمل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  136

لتأشير: خاصتم تعديل نوع الشركة , وصف ا21211224تاريخ   

تم 21211231وفي تاريخ  74421عالم لتربيه الدواجن / احمد شعبان احمد محمود عالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  137

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

نوع الشركة , تم تعديل 21211231وفي تاريخ  74424االء مجدى محمد عبده سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  138

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  74319عفاف عبدالسالم محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  139

 وصف التأشير: خاص

كة , وصف تم تعديل نوع الشر21211211وفي تاريخ  74341سعيد امين عيسى امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  140

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74343محمود فوزى عبد الله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  74342نادية عبدالونيس يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  142

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  74341مصطفى طلعت ابراهيم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  143

 الشركة , وصف التأشير: خاص

في تاريخ و 74324زيدان لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه/ احمد لطفى عبد الشافى زيدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  144

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  74377ثروت خليل عبده حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  145

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223في تاريخ و 74422اندرو مكرم عبدالملك ميخائيل عبدالملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  146

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74434سعيد زكى عجايبي جريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  147

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211224ي تاريخ وف 74422عبدالقادر السيد عبدالقادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  148

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  74431رناء سعيد حسنين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  149

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211229وفي تاريخ  74422رمضان محمد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  150

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تم اضافة السمه التجارية / الوان / منشاه  74311تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  1

   فردية

الى: تم تعديل السمه التجاريه إلى / الفيروز  93119تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  2

منشاه فرديةللنقل /     

الى: تعدل السمه التجارية إلى اوسكار للتصدير 22729تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  3    

 الى: تم اضافة السمه التجارية / دايموند روز / 97737تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  4

   منشاه فردية

الى: تعدل السمه التجارية إلى / ماك / منشاه  92127تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  5

   فردية

الى: تم الغاء السمه التجارية 97129تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  6    

الى: تم اضافة السمه التجارية / تكنولوجيا  42192تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217فى تاريخ :   ،  -  7

   المعلومات والشبكات / منشاه فردية

الخليليه الى: تم تعديل السمه التجارية إلى /  23424تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  8

   للتوريدات

الى: تم تعديل السمه التجارية إلى / المصرية  22433تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  9

   الدوليه لبيع الفالتر / منشاه فردية

ى: اضافه السمه التجاريه/ اللؤلؤه لتوريد ال 94111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211213،  فى تاريخ :   -  10

   قطع غيار السيارات / منشاه فرديه
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الى: تعدل السمه التجاريه الى / الهندى لبيع  22214تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211213،  فى تاريخ :   -  11

   اطارات السيارات / منشاه فرديه

الى: جلف اجرو لالستيراد والتصدير 94274م التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم ت21211212،  فى تاريخ :   -  12    

الى: تم تعديل السمه التجارية إلى / المصرية  21212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  13

   لالعمال الفنيه

الى: تعدل السمه التجاريه / اتش اند اتش لبيع  91227ير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأش21211212،  فى تاريخ :   -  14

   كماليات السيارات / منشاه فرديه

الى: اضافه السمه التجاريه / اب كيب 71224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  15  up 

keep   

الى: تعدل السمه التجاريه الى / تو ميتو  94773تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211219خ : ،  فى تاري  -  16

   للمالبس الجاهزه / منشاه فرديه

الى: اضافه االسم التجارى الى ربيع بيوتى  42144تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  17

   احمد ربيع عبد الرحمن على RABIE BAUTY SALON صالون

الى: سعده محمود عبدالسالم مصطفى 74372تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  18    

نزليةالى: المستورة لالدوات الم 74372تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  19    

الى: اضافه السمه التجارية / واى ايه افنتس 73722تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  20  

Y . A . EVENTS (منشاه فرديه)   

منشاه فرديه (الى: المنى هوم وير )  41721تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  21    

الى: العالميه للورق والكرتون ) منشاه فرديه( 32994تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  22    

 الى: تم تعديل السمه التجارية / سوميت جيم 21494تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  23

   SUMMIT GYM & FITNESS اند فيتنس

الى: اليجانت 94212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211229،  فى تاريخ :   -  24    

الى: اضافه السمه التجاريه / اليسر لتجاره  73121تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  25

   الفحم

الى: اضافه السمه التجاريه / اليسر لتجاره  73121تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  26

   الفحم / منشاه فرديه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    72429احمد مصطفى سعد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 1

تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121/  2/ 11بتاريخ  14423السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل    21211212تاريخ ، وفى    23449محمد احمد محمود وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

غير مسجل وغير مشهر عنه تم  2112ط لسنه  3422والمصدق على توقيعاته برقم  2112/4/14بموجب عقد فسخ محرر فى   

 فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب السجل    21211212، وفى تاريخ    23449محمد احمد محمود وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

2121/2/12فى  14432شطب بامر محو رقم    

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    27414كوافير طارق وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 4

تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14441شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    27414كه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : كوافير طارق وشري   - 5

تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121/  2/ 12بتاريخ  14441شطب بامر محو رقم   

طب السجل  تم محو/ش   21211219، وفى تاريخ    21271شركه الالفى وابوالنور  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 6

تم  فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121/  2/ 19بتاريخ  14442شطب بامر محو رقم   

ة تضامن  سبق تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركة الثريا للمقاوالت والتنمية العقارية / شركة الالفى وابوالنور  ، شرك   - 7

 2121/  2/ 19بتاريخ  14442شطب السجل  شطب بامر محو رقم تم محو/   21211219، وفى تاريخ    21271قيدها برقم : 

 تم  فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211217، وفى تاريخ    27732موسي اخوان وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 8

نهائياتم فسخ الشركه وتصفيتها  2121/  2/ 17بتاريخ  14447شطب بامر محو رقم   
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تم    21211217، وفى تاريخ    43244مدحت محمد محمد ابوشوشه وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 9

تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا 2121/  2/ 17بتاريخ  14442محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

، وفى تاريخ    24329توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : شركة العلياء للمقاوالت م/ عبدالرحمن حسنين وشركاه  ،    - 10

لترك التجارة نهائيا 2121/2/24فى  14421تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    21211224  

تم    21211224، وفى تاريخ    1212ماهر فصيح  رزق الله ومجدى  تقاوى مسعود  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 11

غير مسجل وغير مشهرعنه تم  2112أ /  2247ثابت التاريخ برقم  2121/9/21سجل  بموجب عقد فسخ محرر فى محو/شطب ال

 فسخ الشركة نهائيا

تم    21211224، وفى تاريخ    1212ماهر فصيح  رزق الله ومجدى  تقاوى مسعود  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 12

بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا 2121/2/24فى  14447محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

تم    21211222، وفى تاريخ    47924ها برقم : عبدالراضى احمد عبدالعاطى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيد   - 13

2121/2/22فى  47924محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

تم محو/شطب    21211222، وفى تاريخ    47421اشرف عادل وتوفيق عادل  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 14

2121/2/22فى  14421السجل  شطب بامر محو رقم   

والئحته التنفيذيه )) وبذلك  21لسنه  147شكل القانوني الى شركة مساهمه مصرية خاضعه الحكام القانون رقم تعدل  ال   - 15

تم    21211222، وفى تاريخ    71943يمحى القيد من مكتب شرق االسكندرية ((  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : 

2121/2/22فى  14497محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

  21211222، وفى تاريخ    71943شركة كريم محمود مجدى محمد سالمه وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 16

2121/2/22فى  14497تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    

التنفيذيه )) وبذلك  والئحته 21لسنه  147تعدل  الشكل القانوني الى شركة مساهمه مصرية خاضعه الحكام القانون رقم    - 17

تم    21211222، وفى تاريخ    71943يمحى القيد من مكتب شرق االسكندرية ((  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم : 

2121/2/22فى  14497محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم   

  21211222، وفى تاريخ    94371شركة كريم محمود مجدى محمد سالمه وشركاه  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 18

2121/2/22فى  14497تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    

ا برقم : عادل حسنى العزب محمد وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيده -شركه اوالد حسنى لتجارة وتوزيع المواد الغذائية    - 19

لترك التجاره  2121/  2/ 31بتاريخ  14423محو رقم تم محو/شطب السجل  شطب بامر    21211231، وفى تاريخ    71227

 نهائيا

، وفى تاريخ    11421حمدي مصطفي   امين غنيم واخيه  سعيد  مصطفي امين  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 20

ائياتم فسخ الشركه وتصفيتها نه 2121/  7/ 1بتاريخ  14471تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رقم    21211231  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

امن  ، سبق حسين خميس وشريكه شركة تض -تعدل االسم التجارى الى / شركه نيوكاسل للتوريدات البحرية وخدمات التغذية  -  1

شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها تم تعديل رأس المال , وصف التأ 21211212وفي تاريخ   ، 97142قيدها برقم ،

جنيه  2111110111،   
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تم تعديل رأس  21211212وفي تاريخ   ، 97142حسين خميس  واسالم سالمه وشريكهم شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  2111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 97142ه الى شركه تضامن شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،تعدلت الشرك -  3

جنيه  2111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

س المال , وصف تم تعديل رأ 21211212وفي تاريخ   ، 22299الدبجي فارما وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ   ، 22299الدبجى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  1111110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،     

تم تعديل رأس المال , وصف  21211217وفي تاريخ   ، 99793شركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،احمد دياب و -  6

جنيه  21111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  21721211وفي تاريخ   ، 99793تعدل االسم التجارى الى شركه احمد دياب وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  21111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211217وفي تاريخ   ، 99793تعدل االسم التجارى الى / شركه يحيي هديه وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  21111110111صبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي   

 21211217وفي تاريخ   ، 99793تعدل االسم التجارى إلى / شركة يحيى هديه وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    99793تجارى ليصبح / شركة يحيى هديه وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،تعدل اسم الشركة ال -  10

جنيه  21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211217،   

 21211211وفي تاريخ   ، 93912برقم ، سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها -  11

جنيه  1111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211211وفي تاريخ   ، 93912سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  1111110111لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف ا   

تم تعديل رأس  21211211وفي تاريخ   ، 42322محمد عبدالحفيظ عبدالسميع وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    72144سم التجارى الى / جمال ابراهيم فرحات وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،تعدل اال -  14

جنيه  1411110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211219،   

وفي تاريخ    72144، سبق قيدها برقم ،  تعدل االسم التجارى الى / جمال ابراهيم فرحات وشركاه شركة تضامن -  15

جنيه  1411110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211219،   

تم تعديل رأس المال ,  21211219وفي تاريخ   ، 72144مهندس / حمدي عطيه وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  16

جنيه  1411110111:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير   

تعدل االسم التجارى الى / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / حسين على احمد احمد ماجد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد  -  17

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211219وفي تاريخ   ، 97237شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  111110111ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس المال ,  21211219وفي تاريخ   ، 97237على احمد احمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  18

جنيه  111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

جد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد تعدل االسم التجارى الى / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / حسين على احمد احمد ما -  19

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211219وفي تاريخ   ، 97237توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  111110111ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  11219212وفي تاريخ   ، 97237على احمد احمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  20

جنيه  111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

ة بسيطة  تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وشركاه توصي -  21

عديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس تم ت 21211212وفي تاريخ   ، 22412، سبق قيدها برقم ،

جنيه  2411110111مالها ،   

تم  21211212وفي تاريخ   ، 22412احمد فؤاد احمد محمد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -شركة الفؤاد  -  22

جنيه  2411110111، تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها   

اه احمد فؤاد احمد محمد وشرك -تعدل االسم التجارى الى / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير  -  23

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 22412توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  2411110111الها ،ليصبح رأس م   

ضامن  تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وشركاه شركة ت -  24

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس  21211212وفي تاريخ   ، 22412، سبق قيدها برقم ،

جنيه  1101112411مالها ،   

تم  21211212وفي تاريخ   ، 22412احمد فؤاد احمد محمد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -شركة الفؤاد  -  25

جنيه  2411110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

اه احمد فؤاد احمد محمد وشرك -المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير تعدل االسم التجارى الى / شركة الفؤاد لتجارة  -  26

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 22412شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  2411110111ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211217وفي تاريخ   ، 42732سبق قيدها برقم ، عبد القادر حلمى سعيد وشركاه شركة تضامن  ، -  27

جنيه  211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

امن  ، سبق تعدل  االسم التجارى الى / شركه عبدالقادر حلمى سعيد وشريكه سعيد عبدالقادر حلمى سعيد حلمى شركة تض -  28

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21211217وفي تاريخ   ، 27324قيدها برقم ،

جنيه  211110111،   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 42732عبد القادر حلمى سعيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  29

جنيه  211110111ل ليصبح رأس مالها ،, وصف التأشير:   تعديل رأس الما   

يطة  ، سبق تعدل  االسم التجارى الى / شركه عبدالقادر حلمى سعيد وشريكه سعيد عبدالقادر حلمى سعيد حلمى توصية بس -  30

 تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها 21211217وفي تاريخ   ، 42732قيدها برقم ،

جنيه  211110111،   

وفي تاريخ    24124تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / احمد محمد موسى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  31

جنيه  411110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211222،   
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تم تعديل رأس المال ,  21211222وفي تاريخ   ، 24124بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، محمد احمد حسن وشريكه توصية -  32

جنيه  411110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211222وفي تاريخ   ، 29422عالء محمد فوزى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  33

جنيه  41111110111شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأ   

تم تعديل رأس المال ,  21211231وفي تاريخ   ، 73111احمد سعيد محمد منير وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  34

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  21211231وفي تاريخ   ، 31142يم محمد الكرداوى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،محمود ابراه -  35

جنيه  11111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ   31142قيدها برقم ، تعدل االسم  التجارى الى / محمد محمود ابراهيم الكرداوى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق -  36

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211231،    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ   ، 31142محمود ابراهيم محمد الكرداوى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  37

جنيه  11111110111أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف الت   

وفي تاريخ   31142تعدل االسم  التجارى الى / محمد محمود ابراهيم الكرداوى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  38

جنيه  11111011111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211231،    

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  42479شركة محمود محمد بسيونى عبيد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

قسم -ش صفيه زغلول  33العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / العقار رقم    

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  42479شركة محمد هليل عبدالحميد ابومضاوى ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  2

قسم -ش صفيه زغلول  33العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / العقار رقم    

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  42479، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    على محمد عبد الحميد ابو مضاوى وشريكه  -  3

قسم -ش صفيه زغلول  33العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / العقار رقم    

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  24211محمد يوسف الصافى الوكيل وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  4

ش مدرسة عمر مكرم متفرع من جميله بوحريد برج ميراج 24العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى  /   

ة ،  سبق محمد حمدى بسيونى عبدالواحد الصياد وشركاه ، توصية بسيطورثه / حمدى بسيونى عبدالواحد الصياد / عنهم /  -  5

امتداد ش مسجد التقوى من  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعدل الى /  21211212وفي تاريخ  22722قيدها برقم    

 ش مسجد الموظفين عزبة الموظفين

ضامن ،  سبق حسين خميس وشريكه ، شركة ت -ت البحرية وخدمات التغذية تعدل االسم التجارى الى / شركه نيوكاسل للتوريدا -  6

لك / تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / النهضه منزل م 21211212وفي تاريخ  97142قيدها برقم    

  رمضان مزارع عطيه الدور االول

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  97142من ،  سبق قيدها برقم    حسين خميس  واسالم سالمه وشريكهم ، شركة تضا -  7

  العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / النهضه منزل ملك / رمضان مزارع عطيه الدور االول
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العنوان , تم تعديل  21211212وفي تاريخ  97142تعدلت الشركه الى شركه تضامن ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  8

  وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى / النهضه منزل ملك / رمضان مزارع عطيه الدور االول

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  99793احمد دياب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  9

قسم -ش عوض محمد عوض ) بن سعد سابقا ( العصافرة بحرى  43ر بالعقا 3الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / المحل رقم    

 21211217وفي تاريخ  99793تعدل االسم التجارى الى شركه احمد دياب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  10

محمد عوض ) بن سعد سابقا (  ش عوض 43بالعقار  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / المحل رقم 

قسم -العصافرة بحرى    

وفي تاريخ  99793تعدل االسم التجارى الى / شركه يحيي هديه وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  11

ض ) بن ش عوض محمد عو 43بالعقار  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / المحل رقم  21211217

قسم -سعد سابقا ( العصافرة بحرى    

 21211217وفي تاريخ  99793تعدل االسم التجارى إلى / شركة يحيى هديه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  12

عد سابقا ( ش عوض محمد عوض ) بن س 43بالعقار  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / المحل رقم 

قسم -العصافرة بحرى    

وفي تاريخ  99793تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة يحيى هديه وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  13

ش عوض محمد عوض ) بن  43بالعقار  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان إلى / المحل رقم  21211217

قسم -د سابقا ( العصافرة بحرى سع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  99793احمد دياب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  14

سيدى  -جمال عبدالناصر  22ش محمد غالى تقاطع ش  2الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور الميزان بالعقار رقم 

قسم -ر بحرى بش   

 21211217وفي تاريخ  99793تعدل االسم التجارى الى شركه احمد دياب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  15

 22ش محمد غالى تقاطع ش  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور الميزان بالعقار رقم 

قسم -سيدى بشر بحرى  -ر جمال عبدالناص   

وفي تاريخ  99793تعدل االسم التجارى الى / شركه يحيي هديه وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  16

ش محمد غالى  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور الميزان بالعقار رقم  21211217

قسم -سيدى بشر بحرى  -جمال عبدالناصر  22تقاطع ش    

 21211217وفي تاريخ  99793تعدل االسم التجارى إلى / شركة يحيى هديه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  17

 22ى تقاطع ش ش محمد غال 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور الميزان بالعقار رقم 

قسم -سيدى بشر بحرى  -جمال عبدالناصر    

وفي تاريخ  99793تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة يحيى هديه وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  18

ش محمد غالى  2قار رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور الميزان بالع 21211217

قسم -سيدى بشر بحرى  -جمال عبدالناصر  22تقاطع ش    

 91129رقم    نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات ) نور الدين الشريف وشريكه ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها ب -  19

طريق اسكندرية القاهرة  29ن فى / الكيلو تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كات 21211211وفي تاريخ 

  الصحراوي

وفي تاريخ  91129تعدل اسم الشركة التجارى إلى / نور الدين الشريف وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  20

رة الصحراويطريق اسكندرية القاه 29تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كاتن فى / الكيلو  21211211   
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ه ، شركة تضامن نور الدين الشريف وشريكي -تعدل االسم التجارى الى / شركة نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات  -  21

 29و تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كاتن فى / الكيل 21211211وفي تاريخ  91129،  سبق قيدها برقم    

ة القاهرة الصحراويطريق اسكندري   

 91129رقم    نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات ) نور الدين الشريف وشريكه ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها ب -  22

طريق االسكندرية القاهرة الزراعى  1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /الكيلو  21211211وفي تاريخ 

ه ابيس القريه الرابعه الناصرية الجديدةشياخ  

وفي تاريخ  91129تعدل اسم الشركة التجارى إلى / نور الدين الشريف وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  23

شياخه ابيس  طريق االسكندرية القاهرة الزراعى 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /الكيلو  21211211

 القريه الرابعه الناصرية الجديدة

ه ، شركة تضامن نور الدين الشريف وشريكي -تعدل االسم التجارى الى / شركة نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات  -  24

 1 ائن فى /الكيلوتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع ك 21211211وفي تاريخ  91129،  سبق قيدها برقم    

 طريق االسكندرية القاهرة الزراعى شياخه ابيس القريه الرابعه الناصرية الجديدة

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  73111احمد سعيد محمد منير وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  25

ش حسين فهمى 2وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن فى /    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  7121محمد عصام وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  26

سمق -والمعروف بمحطه خدمه وتموين سموحه القديمه  -سموحه  -الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / ش قنال المحمودية   

بق صبحى جروب لخدمه وصيانه السيارات / محمد عصام وشركاه ، توصية بسيطة ،  ستعدل االسم التجارى الى شركه  -  27

حمودية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / ش قنال الم 21211231وفي تاريخ  7121قيدها برقم    

قسم -والمعروف بمحطه خدمه وتموين سموحه القديمه  -سموحه  -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  7121مد عصام وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    مح -  28

سمق -والمعروف بمحطه خدمه وتموين سموحه القديمه  -سموحه  -الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / ش قنال المحمودية   

بق لخدمه وصيانه السيارات / محمد عصام وشركاه ، توصية بسيطة ،  ستعدل االسم التجارى الى شركه صبحى جروب  -  29

حمودية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / ش قنال الم 21211231وفي تاريخ  7121قيدها برقم    

قسم -والمعروف بمحطه خدمه وتموين سموحه القديمه  -سموحه  -  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  7121ركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    محمد عصام وش -  30

سمق -والمعروف بمحطه خدمه وتموين سموحه القديمه  -سموحه  -الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / ش قنال المحمودية   

ق ه السيارات / محمد عصام وشركاه ، شركة تضامن ،  سبتعدل االسم التجارى الى شركه صبحى جروب لخدمه وصيان -  31

حمودية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / ش قنال الم 21211231وفي تاريخ  7121قيدها برقم    

قسم -والمعروف بمحطه خدمه وتموين سموحه القديمه  -سموحه  -  

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ة نشاط / الدبجي فارما وشريكه ، شركة تضامن  حذف نشاط / تجارة االدوية واالستيراد والتصدير والخدمات الطبية واضاف -  1

مكمالت ارة التجارة مستحضرات التجميل واالغذية الخاصة والمواد الغذائية والمطهرات ليكون الغرض النهائي من انشائها هو تج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

التصنيع لدى الغذائية والمستلزمات الطبية و تجارة مستحضرات التجميل واالغذية الخاصة والمواد الغذائية والمطهرات والتعبئة و

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  22299الغير ،  سبق قيدها برقم     

ط / تجارة حذف نشاط / تجارة االدوية واالستيراد والتصدير والخدمات الطبية واضافة نشا الدبجى وشريكه ، شركة تضامن  -  2

الغذائية  مستحضرات التجميل واالغذية الخاصة والمواد الغذائية والمطهرات ليكون الغرض النهائي من انشائها هو تجارة المكمالت

ع لدى الغير ،  اصة والمواد الغذائية والمطهرات والتعبئة والتصنيوالمستلزمات الطبية و تجارة مستحضرات التجميل واالغذية الخ

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  22299سبق قيدها برقم     

ضافه ضامن  احسين خميس وشريكه ، شركة ت -تعدل االسم التجارى الى / شركه نيوكاسل للتوريدات البحرية وخدمات التغذية  -  3

ة وغيرها نشاط القيام باعمال التغذية الكاملة واعداد الوجبات للشركات العاملة فى مجال البترول والشركات الصناعية والخدمي

فيماعدا وتموين السفن فى كافة مؤانى الجمهورية ماعدا توريدات الكمبيوتر وعدم التعامل مع الجمهورية وماعدا توريد العمالة و

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  97142،  سبق قيدها برقم   التصنيع لكل ماسبق   

لشركات حسين خميس  واسالم سالمه وشريكهم ، شركة تضامن  اضافه نشاط القيام باعمال التغذية الكاملة واعداد الوجبات ل -  4

ات الكمبيوتر رها وتموين السفن فى كافة مؤانى الجمهورية ماعدا توريدالعاملة فى مجال البترول والشركات الصناعية والخدمية وغي

وفي تاريخ  97142وعدم التعامل مع الجمهورية وماعدا توريد العمالة وفيماعدا التصنيع لكل ماسبق ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212  

ركات العاملة من ، شركة تضامن  اضافه نشاط القيام باعمال التغذية الكاملة واعداد الوجبات للشتعدلت الشركه الى شركه تضا -  5

بيوتر وعدم فى مجال البترول والشركات الصناعية والخدمية وغيرها وتموين السفن فى كافة مؤانى الجمهورية ماعدا توريدات الكم

تم 21211212وفي تاريخ  97142التصنيع لكل ماسبق ،  سبق قيدها برقم   التعامل مع الجمهورية وماعدا توريد العمالة وفيماعدا 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

ناعه وتجميع نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات ) نور الدين الشريف وشريكه ( ، شركة تضامن  اضافه نشاط / ص -  6

بق قيدها برقم وسيكالت وصيانه وخدمه السيارات بكافة انواعها والكاوتش والبطاريات ،  سالمركبات والسيارات وقطع الغيار والموت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211211وفي تاريخ  91129    

بات ركتعدل اسم الشركة التجارى إلى / نور الدين الشريف وشريكيه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / صناعه وتجميع الم -  7

برقم    والسيارات وقطع الغيار والموتوسيكالت وصيانه وخدمه السيارات بكافة انواعها والكاوتش والبطاريات ،  سبق قيدها

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211211وفي تاريخ  91129  

شركة تضامن  نور الدين الشريف وشريكيه ، -ات تعدل االسم التجارى الى / شركة نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيار -  8

واعها اضافه نشاط / صناعه وتجميع المركبات والسيارات وقطع الغيار والموتوسيكالت وصيانه وخدمه السيارات بكافة ان 

نتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضام21211211وفي تاريخ  91129والكاوتش والبطاريات ،  سبق قيدها برقم     

يراد ليصبح سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي وشريكه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركة وذلك بحذف نشاط االست -  9

وفي  93912   غرض الشركة التصنيع لدى الغير والتصدير والتجارة والمقاوالت ومواد متخصصه لمواد البناء ،  سبق قيدها برقم

, وصف التأشير:  شركة تضامن تم تعديل النشاط21211211تاريخ   

ستيراد سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة وذلك بحذف نشاط اال -  10

دها برقم   ليصبح غرض الشركة التصنيع لدى الغير والتصدير والتجارة والمقاوالت ومواد متخصصه لمواد البناء ،  سبق قي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211211اريخ وفي ت 93912  

اط / ادارة مجموعه ابوخطوه للتصدير والتخليص الجمركى / خالد محمد السيد ابوخطوه وشريكه ، شركة تضامن  اضافه نش -  11

وفي  71124بق قيدها برقم   وتسويق المنشات الفندقية والمطاعم فيماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ،  س

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212تاريخ   

امه والتسويق توشكى  الدوليه للتسويق والتجاره ، شركة مساهمة  تعدل غرض الشركة ليصبح / عموم التصدير ، التجارة الع -  12

الالزمه  ن واللوائح والقرارات الساريه بشرط ااستصدار التراخيصوالتوريدات فيماهو مسموح به قانونا مع مراعاه احكام القواني

اعماال  لممارسه هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الفه او ان تندمج فى الهيئات الس شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها

تم تعديل 21211219وفي تاريخ  19234تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة

ة بسيطة صوغات / احمد فؤاد احمد وشركاه ، توصيتعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والم -  13

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  22412حذف نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق قيدها برقم    

 توصية بسيطة

رقم   سبق قيدها ب  احمد فؤاد احمد محمد وشركاه ، توصية بسيطة  حذف نشاط / االستيراد والتصدير ، -شركة الفؤاد  -  14

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212وفي تاريخ  22412  

اه ، احمد فؤاد احمد محمد وشرك -تعدل االسم التجارى الى / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير  -  15

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  22412ها برقم   توصية بسيطة  حذف نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق قيد

 التأشير:  توصية بسيطة

ضامن تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وشركاه ، شركة ت -  16

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 21211212يخ وفي تار 22412حذف نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق قيدها برقم    

 تضامن

م   احمد فؤاد احمد محمد وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق قيدها برق -شركة الفؤاد  -  17

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  22412  

اه ، احمد فؤاد احمد محمد وشرك -الى / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير  تعدل االسم التجارى -  18

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  22412شركة تضامن  حذف نشاط / االستيراد والتصدير ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  شركة تضامن

بق قيدها / احمد محمد موسى وشريكه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط / االستيراد ،  س تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح -  19

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224وفي تاريخ  24124برقم     

وفي تاريخ  24124محمد احمد حسن وشريكه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط / االستيراد ،  سبق قيدها برقم    -  20

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21122421  

دير ،  محمد جابر  سالم وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط / االستيراد وتعدل النشاط الى / تجارة االقمشة جمله والتص -  21

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  29121سبق قيدها برقم     

دير ،  مد جابر  سالم وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط / االستيراد وتعدل النشاط الى / تجارة االقمشة جمله والتصمح -  22

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211224وفي تاريخ  29121سبق قيدها برقم     

لغاء نشاط انور جندى وشركاها ، توصية بسيطة  ا شركة بافلى لتسويق المنتجات الورقية والتصنيع لدى الغير / الفت -  23

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231وفي تاريخ  34244االستيراد والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان 21211211وفي تاريخ  93912سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  1

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

سين على احمد احمد ماجد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد ، تعدل االسم التجارى الى / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / ح -  2

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة21211219وفي تاريخ  97237سبق قيدها برقم     

 تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير:21211219وفي تاريخ  97237على احمد احمد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  3

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  31227صموئيل قيصر فهيم وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  4

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  31227صموئيل قيصر فهيم وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  5

تضامنشركة   

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211217وفي تاريخ  42732عبد القادر حلمى سعيد وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  6

 التأشير: شركة تضامن

ا برقم   تعدل  االسم التجارى الى / شركه عبدالقادر حلمى سعيد وشريكه سعيد عبدالقادر حلمى سعيد حلمى ، سبق قيده -  7

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن21211217تاريخ وفي  42732  

والئحته التنفيذيه )) وبذلك يمحى  21لسنه  147تعدل  الشكل القانوني الى شركة مساهمه مصرية خاضعه الحكام القانون رقم  -  8

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 22212112وفي تاريخ  71943القيد من مكتب شرق االسكندرية (( ، سبق قيدها برقم   

 التأشير: شركة مساهمة

تم تعديل الكيان القانونى 21211222وفي تاريخ  71943شركة كريم محمود مجدى محمد سالمه وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  9

, وصف التأشير: شركة مساهمة   

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

ــــــــــــــــــــــ      

 

الى: تعدل االسم التجارى الى  97142شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  1

حسين خميس وشريكه -/ شركه نيوكاسل للتوريدات البحرية وخدمات التغذية   

الى: تعدل اسم الشركة  99793اسم الشركة المقيدة برقم  شركة تضامن  تم التأشير بتعديل  21211217،  فى تاريخ :   -  2

 التجارى ليصبح / شركة يحيى هديه وشريكه

الى: تعدل االسم التجارى الى  91129شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211211،  فى تاريخ :   -  3

نور الدين الشريف وشريكيه -/ شركة نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: تعدل االسم التجارى الى  73774شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  4

/ المتحده للخدمات  الطبيه لصاحبها حسن محمد على حسن وشريكه   

الى: تعدل االسم التجارى الى  72144بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  شركة تضامن  تم التأشير  21211219،  فى تاريخ :   -  5

 / جمال ابراهيم فرحات وشركاه

الى: تعدل االسم التجارى الى  72144شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211219،  فى تاريخ :   -  6

 / جمال ابراهيم فرحات وشركاه

الى: تعدل االسم التجارى الى  97237توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211219خ : ،  فى تاري  -  7

 / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / حسين على احمد احمد ماجد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد

الى: تعدل االسم التجارى الى  97237كة المقيدة برقم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشر  21211219،  فى تاريخ :   -  8

 / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / حسين على احمد احمد ماجد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد

الى: تعدل اسم الشركة  22412شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  9

صبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وشركاهالتجارى لي  

الى: تعدل اسم الشركة  22412توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  10

ركاهالتجارى ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وش  

الى: تعدل  االسم التجارى  42732توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  11

 الى / شركه عبدالقادر حلمى سعيد وشريكه سعيد عبدالقادر حلمى سعيد حلمى

الى: تعدل  االسم التجارى  42732شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  12

 الى / شركه عبدالقادر حلمى سعيد وشريكه سعيد عبدالقادر حلمى سعيد حلمى

الى: تعدل االسم التجارى  31112المقيدة برقم  توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة  21211223،  فى تاريخ :   -  13

 الى / عماد الدين محمود احمد سالم وشركاه

الى: تعدل اسم الشركة  24124توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211224،  فى تاريخ :   -  14

 التجارى ليصبح / احمد محمد موسى وشريكه

الى: تعدل  الشكل القانوني  71943شركة مساهمة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211222،  فى تاريخ :   -  15

والئحته التنفيذيه )) وبذلك يمحى القيد من مكتب شرق  21لسنه  147الى شركة مساهمه مصرية خاضعه الحكام القانون رقم 

 االسكندرية ((

الى: تعدل  الشكل القانوني  71943بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  توصية  21211222،  فى تاريخ :   -  16

والئحته التنفيذيه )) وبذلك يمحى القيد من مكتب شرق  21لسنه  147الى شركة مساهمه مصرية خاضعه الحكام القانون رقم 

 االسكندرية ((

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

ــــــــــــــــــــــ      

 

ريك شريف ابراهيم اسماعيل شلبى  شركة تضامن  مدير و شريك  انضم الى الشركة كشريك متضامن ///// تخارج الش -  1

يل المتضامن / عمرو جوده رزق شكر من الشركة ////// تعدل حق االدارة والتوقيع الطر ف االول / عمر محمد سالمه الدبجى تمث



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

اسماعيل  الشركة امام ماموريات الشهر العقارى منفردا او مجتمعا  مع الشريك المتضامن / شريف ابراهيم الشركة والتوقيع باسم

22299برقم       21211212شلبى وله الحق فى توكيل غيره فى كل او بعض االختصاصات الموكله اليه /////// ، تاريخ :   

ريك ريك  انضم الى الشركة كشريك متضامن ///// تخارج الششريف ابراهيم اسماعيل شلبى  شركة تضامن  مدير و ش -  2

يل المتضامن / عمرو جوده رزق شكر من الشركة ////// تعدل حق االدارة والتوقيع الطر ف االول / عمر محمد سالمه الدبجى تمث

اسماعيل  امن / شريف ابراهيمالشركة والتوقيع باسم الشركة امام ماموريات الشهر العقارى منفردا او مجتمعا  مع الشريك المتض

22299برقم       21211212شلبى وله الحق فى توكيل غيره فى كل او بعض االختصاصات الموكله اليه /////// ، تاريخ :   

لطرف احمد عبيد حسن محمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  تخارج من الشركة //// تعدل حق االدارة والتوقيع واصبح ل -  3

اتها تكون ويكون له حق ادارة الشركة من النواحى االدارية والماليه وكذلك جميع التوقيعات المتعلقة بالشركة وتعهد االول منفردا

سميا امام جميع باسم الشركة وبعنوانها وللطرف االول منفردا حق التوقيع على هذه المعامالت وله كافة السلطات فى تمثيل الشركة ر

22724برقم       21121221الجهات الحكومية ، تاريخ :   

ه  من حسين خميس السيد مصطفى محمد  شركة تضامن  مدير و شريك  ////// تخارج الشريك المتضامن / سامح محمد سالم -  4

97142برقم       21211212الشركة //// تعدل حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ///// ، تاريخ :   

ه  من ين خميس السيد مصطفى محمد  شركة تضامن  مدير و شريك  ////// تخارج الشريك المتضامن / سامح محمد سالمحس -  5

97142برقم       21211212الشركة //// تعدل حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ///// ، تاريخ :   

ه  من تضامن  مدير و شريك  ////// تخارج الشريك المتضامن / سامح محمد سالم حسين خميس السيد مصطفى محمد  شركة -  6

97142برقم       21211212الشركة //// تعدل حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ///// ، تاريخ :   

حيى لتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحيى محمد يوليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة وا -  7

شراء  محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او

ا وصرفها حبهوتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكات وس

99793برقم       21211217وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

حيى وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحيى محمد ي -  8

شراء  او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع اومحمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين 

حبها وصرفها وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكات وس

99793برقم       12172121وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

حيى وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحيى محمد ي -  9

شراء  محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او

حبها وصرفها نى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكات وسوتقرير حق عي

99793برقم       21211217وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

حيى رة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحيى محمد يوليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدا -  10

شراء  محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او

حبها وصرفها وسوتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكات 

99793برقم       21211217وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

حيى وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحيى محمد ي -  11

شراء  تمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع اومحمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مج

حبها وصرفها وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكات وس

99793برقم       21211217: وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ   

ى محمد يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحي -  12

بيع او  يحيى محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ت وسحبها وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكا شراء

99793برقم       21211217وصرفها وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ى محمد شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحي يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و -  13

بيع او  يحيى محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من

ت وسحبها لتوقيع على الشيكاشراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه ا

99793برقم       21211217وصرفها وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ى محمد يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحي -  14

بيع او  ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة منيحيى محمد هديه 

ت وسحبها شراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكا

99793برقم       21211217تمعين او منفردين ، تاريخ : وصرفها وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مج  

ى محمد يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحي -  15

بيع او  صول الشركة منيحيى محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس ا

ت وسحبها شراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكا

99793برقم       21211217وصرفها وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

ى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، حق االدارة والتوقيع عن الشركة للشريكين ) يحي يحيى محمد يحيى محمد -  16

بيع او  يحيى محمد هديه ومحمد يحيى محمد هديه ( مجتمعين او منفردين وكذا الحال العمال التصرف التى تمس اصول الشركة من

ت وسحبها ايداع وسحب واقتراض وصحه التوقيع على الشيكاشراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى وكذلك اعمال البنوك  من 

99793برقم       21211217وصرفها وغيرها من العمليات االخرى فتكون لهما ايضا مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

79399برقم       21211217وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  17  

99793برقم       21211217وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  18  

99793برقم       21211217وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  19  

99793برقم       21211217ير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ : وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مد -  20  

99793برقم       21211217وليد محمد طاهر رضا  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  21  

برقم       21211217يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  22

99793 

برقم       21211217يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  23

99793 

برقم       21211217شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ : يحيى محمد يحيى محمد هديه   -  24

99793 

برقم       21211217يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  25

99793 

برقم       21211217رج من الشركة ، تاريخ : يحيى محمد يحيى محمد هديه  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخا -  26

99793 

لشركة //// ، لطيف  فهيم  يوسف  توصية بسيطة  مدير و شريك  ////// تخارج الشريكة المتضامنة / ماجده فوزى قنديل من ا -  27

11474برقم       21211217تاريخ :   
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كة شريك دير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ،،، وانضم للشرسامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي  توصية بسيطة  م -  28

93912برقم       21211211موصى بواليه والده ، تاريخ :   

شريك  سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ،،، وانضم للشركة -  29

93912برقم       21211211موصى بواليه والده ، تاريخ :   

ة شريك هاشم محمد ابراهيم صبرى محمد الدوياتي  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ،،، وانضم للشرك -  30

93912برقم       21211211موصى بواليه والده ، تاريخ :   

ريك رج من الشركة ،،، وانضم للشركة شهاشم محمد ابراهيم صبرى محمد الدوياتي  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تخا -  31

93912برقم       21211211موصى بواليه والده ، تاريخ :   

بح من حق سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، تعديل حق االدارة والتوقيع ليص -  32

وله الحق  السلطات لتحقيق غرض الشركة وتمثيلها امام كافة الجهاتالشريك االول / سامر محمود سامى سيد احمد منفردا وله كافة 

93912برقم       21211211فى توكيل الغير فى كل او بعض اعمال االدارة المذكورة ، تاريخ :   

ق من ح سامر محمود سامى  سيد احمد السيد شلبي  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح -  33

وله الحق  الشريك االول / سامر محمود سامى سيد احمد منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات

93912برقم       21211211فى توكيل الغير فى كل او بعض اعمال االدارة المذكورة ، تاريخ :   

ح من حق سيطة  مدير و شريك  ،،، تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبهاشم محمد ابراهيم صبرى محمد الدوياتي  توصية ب -  34

وله الحق  الشريك االول / سامر محمود سامى سيد احمد منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات

93912  برقم     21211211فى توكيل الغير فى كل او بعض اعمال االدارة المذكورة ، تاريخ :   

ن حق هاشم محمد ابراهيم صبرى محمد الدوياتي  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح م -  35

وله الحق  الشريك االول / سامر محمود سامى سيد احمد منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات

93912برقم       21211211او بعض اعمال االدارة المذكورة ، تاريخ :  فى توكيل الغير فى كل  

برقم       21211211محمود عطيه محمد عبدالسميع  شركة تضامن  شريك متضامن  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  36

42322 

42322برقم       21211211يخ : محمد شحاته عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  ،،، تخارج من الشركة ، تار -  37  

42322برقم       21211211ناديه محمد محمود السيد  شركة تضامن  شريك متضامن  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  38  

برقم       21211211محمود عطيه محمد عبدالسميع  شركة تضامن  شريك متضامن  ،،، تخارجت من الشركة ، تاريخ :  -  39

42322 

42322برقم       21211211محمد شحاته عبدالعال  شركة تضامن  شريك متضامن  ،،، تخارجت من الشركة ، تاريخ :  -  40  

برقم       21211211ناديه محمد محمود السيد  شركة تضامن  شريك متضامن  ،،، تخارجت من الشركة ، تاريخ :  -  41

42322 

 همة  رئيس مجلس ادارة  ///// الموافقه على تجديد العضاء مجلس االدارة الحاليينمروان محمود احمد السماك  شركة مسا -  42

هى  واالبقاء على الصالحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما 2123/2/23لمدة ثالث سنوات تنتهي فى 

9474برقم       21211212واردة بالسجل التجارى ///// ، تاريخ :   

ضامن / حسين على احمد احمد  شركة تضامن  مدير و شريك  انضم الى الشركةكشريك متضامن //// رفع اسم الشريك المت -  43

( شركاء موصيين مذكورين بالعقد ////// تعدل حق االدارة والتوقيع 7على احمد احمد ماجد من الشركة ////// انضمام عدد تسعه )

97237برقم       21211219حامد عبدالحميد مجتمعين او منفردين /// ، تاريخ : للشريكين / حسين على احمد احمد وهديه   
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لمتضامن / حسين على احمد احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  انضم الى الشركةكشريك متضامن //// رفع اسم الشريك ا -  44

ورين بالعقد ////// تعدل حق االدارة والتوقيع ( شركاء موصيين مذك7على احمد احمد ماجد من الشركة ////// انضمام عدد تسعه )

97237برقم       21211219للشريكين / حسين على احمد احمد وهديه حامد عبدالحميد مجتمعين او منفردين /// ، تاريخ :   

ضامن / حسين على احمد احمد  شركة تضامن  مدير و شريك  انضم الى الشركةكشريك متضامن //// رفع اسم الشريك المت -  45

( شركاء موصيين مذكورين بالعقد ////// تعدل حق االدارة والتوقيع 7على احمد احمد ماجد من الشركة ////// انضمام عدد تسعه )

97237برقم       21211219للشريكين / حسين على احمد احمد وهديه حامد عبدالحميد مجتمعين او منفردين /// ، تاريخ :   

لمتضامن / توصية بسيطة  مدير و شريك  انضم الى الشركةكشريك متضامن //// رفع اسم الشريك ا  حسين على احمد احمد -  46

( شركاء موصيين مذكورين بالعقد ////// تعدل حق االدارة والتوقيع 7على احمد احمد ماجد من الشركة ////// انضمام عدد تسعه )

97237برقم       21211219تمعين او منفردين /// ، تاريخ : للشريكين / حسين على احمد احمد وهديه حامد عبدالحميد مج  

قد محمد احمد عبد الجواد جعفر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ،،، بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العادية المنع -  47

م االتى : تجديد عضويه مجلس االدارة ت 2121/2/2والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره بتاريخ  2121/2/4بتاريخ 

جابر  بذات تشكيله ثالث سنوات قادمه السيد/ محمد احمد عبدالجواد جعفر ) رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ( ، السيده / منال

ديد محمد على الشوربجى )عضو مجلس ادارة ( ، السيد/ السيد احمد عبدالجواد جعفر )عضو مجلس ادارة ( ،،، الموافقه على تح

19234برقم       21211219صالحيات واختصاصات مجلس االدارة على النحو التالى : يكون ، تاريخ :   

ارة محمد احمد عبد الجواد جعفر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  للسيد/ محمد احمد عبدالجواد جعفر )رئيس مجلس االد -  48

راء كافة شوربجى ) عضو مجلس االدارة ( مجتمعين او منفردين الحق فى اجوالعضو المنتدب ( والسيده / منال جابر محمد على ال

اتهم العقود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعيين ووقف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتب

العقود  لتجارية وابرام جميعواجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه ا

19234برقم       21211219والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او االجل والتوقيع ، تاريخ :   

قيع محمد احمد عبد الجواد جعفر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  على عقود استالم االراضى والمبانى والحق فى التو -  49

كالسحب  التسهيالت االئتمانية بكافة انواعها واى نوع من المعامالت الماليه على البنوك والمصارف والهيئات الماليهعلى عقود 

قيع على عقود وااليداع واالقتراض والرهن والبيع بكافة االصول الثابته والمنقوله والسيارات ولهم حق بيع وشراء العقارات والتو

ال الشركة والحق ام الشهر العقارى وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واالفراج على راس مالبيع االبتدائيه والنهائيه ام

19234برقم       21211219فى التوقيع على الرهون الرسمية العقارية امام ، تاريخ :   

محمد احمد عبد الجواد جعفر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  كافة الجهات والشهر العقارى بجميع معامالته وحق  -  50

ى ابرام كافة االدارة والتوقيع على العقود والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وف

ن تكون هذه ير والسحب بضمان البضائع وكافة المعامالت الالزمه لتحقيق غرض الشركة ويشترط االعقود والمعامالت وكفاله الغ

و بعض ماذكر ، التصرفات الصادره منهم باسم ولصالح الشركة وتحقيقا الغراضها ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل ا

19234برقم       21211219تاريخ :   

شركة شركة تضامن  مدير و شريك  //////تخارج الشريكه المتضامنه / سومه السيد محمد بكر من ال جمال ابراهيم فرحات  -  51

ق فى ////// تعدل حق االدارة والتوقيع للمهندس / جمال ابراهيم فرحات سعد مديرا عاما للشركة وله حق االدارة والتوقيع وله الح

ع على اوراق ن الشركاء امام كافة البنوك والجهات المصرفية وكذا حق التوقيفتح الحسابات البنكيه او الغائها منفردا دون غيره م

قيع على جميع الدفع والشيكات الصادرة من الشركة ويقتصر عليه فقط منفردا وكما ان له منفردا حق االدارة وحقوق التمثيل والتو

72144برقم       21211219االعمال والتعامالت الخاصة بالشركة ، تاريخ :   

شركة جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  //////تخارج الشريكه المتضامنه / سومه السيد محمد بكر من ال -  52

ق فى ////// تعدل حق االدارة والتوقيع للمهندس / جمال ابراهيم فرحات سعد مديرا عاما للشركة وله حق االدارة والتوقيع وله الح

ع على اوراق الغائها منفردا دون غيره من الشركاء امام كافة البنوك والجهات المصرفية وكذا حق التوقيفتح الحسابات البنكيه او 

قيع على جميع الدفع والشيكات الصادرة من الشركة ويقتصر عليه فقط منفردا وكما ان له منفردا حق االدارة وحقوق التمثيل والتو

72144برقم       21211219االعمال والتعامالت الخاصة بالشركة ، تاريخ :   
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شركة جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  //////تخارج الشريكه المتضامنه / سومه السيد محمد بكر من ال -  53

 ق فى////// تعدل حق االدارة والتوقيع للمهندس / جمال ابراهيم فرحات سعد مديرا عاما للشركة وله حق االدارة والتوقيع وله الح

ع على اوراق فتح الحسابات البنكيه او الغائها منفردا دون غيره من الشركاء امام كافة البنوك والجهات المصرفية وكذا حق التوقي

قيع على جميع الدفع والشيكات الصادرة من الشركة ويقتصر عليه فقط منفردا وكما ان له منفردا حق االدارة وحقوق التمثيل والتو

72144برقم       21211219الخاصة بالشركة ، تاريخ : االعمال والتعامالت   

ميع جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  وفى حدود غرضها امام كافة الجهات الرسميه وغير الرسميه بج -  54

ن او كاء مجتميعاشكالها وانواعها  وله حق تفويض او توكيل اى من الشركاء او الغير فى كل او بعض ماذكر ,,, ويكون للشر

اق القبض او الدفع منفردين الحق بعد موافقة مكتوبة من المدير العام فى استالم مايخص الشركة من الصرفيات النقدية والعينيه واور

نواعها وفى والشيكات وفى االيداع او السحب امام كافة البنوك والجهات المصرفية يكون حق الرهن واالقتراض من البنوك بجميع ا

72144برقم       21211219االمور المتعلقة بالتصرف بارصدة الشركة ، تاريخ :  جميع  

ميع جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  وفى حدود غرضها امام كافة الجهات الرسميه وغير الرسميه بج -  55

ن او بعض ماذكر ,,, ويكون للشركاء مجتميعاشكالها وانواعها  وله حق تفويض او توكيل اى من الشركاء او الغير فى كل او 

اق القبض او الدفع منفردين الحق بعد موافقة مكتوبة من المدير العام فى استالم مايخص الشركة من الصرفيات النقدية والعينيه واور

نواعها وفى ك بجميع اوالشيكات وفى االيداع او السحب امام كافة البنوك والجهات المصرفية يكون حق الرهن واالقتراض من البنو

72144برقم       21211219جميع االمور المتعلقة بالتصرف بارصدة الشركة ، تاريخ :   

ميع جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  وفى حدود غرضها امام كافة الجهات الرسميه وغير الرسميه بج -  56

ن او شركاء او الغير فى كل او بعض ماذكر ,,, ويكون للشركاء مجتميعاشكالها وانواعها  وله حق تفويض او توكيل اى من ال

اق القبض او الدفع منفردين الحق بعد موافقة مكتوبة من المدير العام فى استالم مايخص الشركة من الصرفيات النقدية والعينيه واور

نواعها وفى الرهن واالقتراض من البنوك بجميع اوالشيكات وفى االيداع او السحب امام كافة البنوك والجهات المصرفية يكون حق 

72144برقم       21211219جميع االمور المتعلقة بالتصرف بارصدة الشركة ، تاريخ :   

صلى جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  طرف الغير واعمال بيع وشراء االصول وتقرير اى حق عيني ا -  57

ريخ : افة اى نشاط من انشطه الشركة واضافه اى فروع وحذف ايا منها للشركاء مجتمعين //// ، تااو تبعي عليها او حذف او اض

72144برقم       21211219  

صلى جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  طرف الغير واعمال بيع وشراء االصول وتقرير اى حق عيني ا -  58

ريخ : اط من انشطه الشركة واضافه اى فروع وحذف ايا منها للشركاء مجتمعين //// ، تااو تبعي عليها او حذف او اضافة اى نش

72144برقم       21211219  

صلى جمال ابراهيم فرحات  شركة تضامن  مدير و شريك  طرف الغير واعمال بيع وشراء االصول وتقرير اى حق عيني ا -  59

ريخ : طه الشركة واضافه اى فروع وحذف ايا منها للشركاء مجتمعين //// ، تااو تبعي عليها او حذف او اضافة اى نشاط من انش

72144برقم       21211219  

/////*/ باسم ناجح موسى برسوم  شركة تضامن  شريك متضامن  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك متضامن /* -  60

:  // تخارج شريكة موصية مذكورة بالعقد //// ، تاريختخارج الشريكه المتضامنه /سمريه تغيان ملك عطيه من الشركة //

31227برقم       21211212  

/*/////*/  باسم ناجح موسى برسوم  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك متضامن -  61

:  ة مذكورة بالعقد //// ، تاريختخارج الشريكه المتضامنه /سمريه تغيان ملك عطيه من الشركة //// تخارج شريكة موصي

31227برقم       21211212  

/////*/ باسم ناجح موسى برسوم  شركة تضامن  شريك متضامن  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك متضامن /* -  62

:  ، تاريخ تخارج الشريكه المتضامنه /سمريه تغيان ملك عطيه من الشركة //// تخارج شريكة موصية مذكورة بالعقد ////

31227برقم       21211212  
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/*/////*/  باسم ناجح موسى برسوم  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك متضامن -  63

:  تخارج الشريكه المتضامنه /سمريه تغيان ملك عطيه من الشركة //// تخارج شريكة موصية مذكورة بالعقد //// ، تاريخ

31227برقم       21211212  

سامح محمد محمد زهران  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع ادارة الشركة  -  64

تم االتى : تفويض السيد /  2121/2/12والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  2117/12/23المنعقد بتاريخ 

ايا ) رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( فى االقرار والتصالح واصدار المخالصات والتنازل عن القضسامح محمد زهران 

ب توثيق المرفوعه من الشركة ضد الغير او المرفوعه ضدها من الغير بمختلف انواعها وفى القيام بالتوقيع على ذلك امام مكات

3229برقم       21211217الشهر العقارى ، تاريخ :   

سامح محمد محمد زهران  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع ادارة الشركة  -  65

تم االتى : تفويض السيد /  2121/2/12والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  2117/12/23المنعقد بتاريخ 

ايا رة والعضو المنتدب ( فى االقرار والتصالح واصدار المخالصات والتنازل عن القضسامح محمد زهران ) رئيس مجلس االدا

ب توثيق المرفوعه من الشركة ضد الغير او المرفوعه ضدها من الغير بمختلف انواعها وفى القيام بالتوقيع على ذلك امام مكات

3229برقم       21211217الشهر العقارى ، تاريخ :   

حمد زهران  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع ادارة الشركة سامح محمد م -  66

تم االتى : تفويض السيد /  2121/2/12والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  2117/12/23المنعقد بتاريخ 

ايا ( فى االقرار والتصالح واصدار المخالصات والتنازل عن القض سامح محمد زهران ) رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

ب توثيق المرفوعه من الشركة ضد الغير او المرفوعه ضدها من الغير بمختلف انواعها وفى القيام بالتوقيع على ذلك امام مكات

3229برقم       21211217الشهر العقارى ، تاريخ :   

ساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع ادارة الشركة سامح محمد محمد زهران  شركة م -  67

تم االتى : تفويض السيد /  2121/2/12والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  2117/12/23المنعقد بتاريخ 

ايا تصالح واصدار المخالصات والتنازل عن القضسامح محمد زهران ) رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( فى االقرار وال

ب توثيق المرفوعه من الشركة ضد الغير او المرفوعه ضدها من الغير بمختلف انواعها وفى القيام بالتوقيع على ذلك امام مكات

3229برقم       21211217الشهر العقارى ، تاريخ :   

تضامن //// دير و شريك  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك مسعيد عبد القادر حلمى سعيد حلمى  شركة تضامن  م -  68

ن او منفردين تعدل حق  االدارة والتوقيع للشريكين / سعيد عبد القادر حلمى سعيد حلمى و عبد القادر حلمى سعيد حلمى مجتمعي

42732برقم       21211217////// ، تاريخ :   

متضامن ////  ة بسيطة  مدير و شريك  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريكسعيد عبد القادر حلمى سعيد حلمى  توصي -  69

ن او منفردين تعدل حق  االدارة والتوقيع للشريكين / سعيد عبد القادر حلمى سعيد حلمى و عبد القادر حلمى سعيد حلمى مجتمعي

42732برقم       21211217////// ، تاريخ :   

تضامن //// حلمى  شركة تضامن  مدير و شريك  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك مسعيد عبد القادر حلمى سعيد  -  70

ن او منفردين تعدل حق  االدارة والتوقيع للشريكين / سعيد عبد القادر حلمى سعيد حلمى و عبد القادر حلمى سعيد حلمى مجتمعي

42732برقم       21211217////// ، تاريخ :   

متضامن ////  لمى سعيد حلمى  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريكسعيد عبد القادر ح -  71

ن او منفردين تعدل حق  االدارة والتوقيع للشريكين / سعيد عبد القادر حلمى سعيد حلمى و عبد القادر حلمى سعيد حلمى مجتمعي

42732برقم       21211217////// ، تاريخ :   

دارة دين محمود احمد سالم  توصية بسيطة  مدير و شريك  انضم الى الشركة كشريك متضامن ////// تعدل حق االعماد ال -  72

نوك والجهات والتوقيع للشريك المتضامن / عماد الدين محمود احمد سالم  منفردا والتوقيع على كافة عقود الشركة والتعامل مع الب

ة والتعامل مع تيراد والتصدير والتعامل مع الجمارك واستالم البضائع والتوكيالت المالحيالحكومية واالدارية والهيئة العامه لالس

لتوقيع على المرور والتعامل مع الشهر العقارى والتوقيع على كافة العقود سواء البيع او االيجار او غيرها من كافة انواع العقود وا

31112برقم       22321211كافة العقود وكافة التعامالت الخاصة ، تاريخ :   
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دارة عماد الدين محمود احمد سالم  توصية بسيطة  مدير و شريك  انضم الى الشركة كشريك متضامن ////// تعدل حق اال -  73

نوك والجهات والتوقيع للشريك المتضامن / عماد الدين محمود احمد سالم  منفردا والتوقيع على كافة عقود الشركة والتعامل مع الب

ة والتعامل مع مية واالدارية والهيئة العامه لالستيراد والتصدير والتعامل مع الجمارك واستالم البضائع والتوكيالت المالحيالحكو

لتوقيع على المرور والتعامل مع الشهر العقارى والتوقيع على كافة العقود سواء البيع او االيجار او غيرها من كافة انواع العقود وا

31112برقم       21211223التعامالت الخاصة ، تاريخ :  كافة العقود وكافة  

كومية ، عماد الدين محمود احمد سالم  توصية بسيطة  مدير و شريك  بالشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير ح -  74

31112برقم       21211223تاريخ :   

كومية ، شريك  بالشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير ح عماد الدين محمود احمد سالم  توصية بسيطة  مدير و -  75

31112برقم       21211223تاريخ :   

برقم       21211224محمد احمد حسن عبد الحميد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  76

24124 

برقم       21211224دير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ : محمد احمد حسن عبد الحميد  توصية بسيطة  م -  77

24124 

برقم     21211224احمد محمد موسى محمد عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  78

  24124  

برقم     21211224احمد محمد موسى محمد عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  79

  24124  

    21211224محمد محمد عبدالرحمن حسانين محمد  توصية بسيطة  مدير غير شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ :  -  80

24124برقم     

    21211224عبدالرحمن حسانين محمد  توصية بسيطة  مدير غير شريك  ،،، تخارج من الشركة ، تاريخ : محمد محمد  -  81

24124برقم     

    21211224محمد احمد حسن عبد الحميد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كشريك متضامن ، تاريخ :  -  82

24124برقم     

    21211224يد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كشريك متضامن ، تاريخ : محمد احمد حسن عبد الحم -  83

24124برقم     

احمد محمد موسى محمد عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كشريك متضامن ، تاريخ :  -  84

24124برقم       21211224  

توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كشريك متضامن ، تاريخ :   احمد محمد موسى محمد عبدالرحمن -  85

24124برقم       21211224  

خ : محمد محمد عبدالرحمن حسانين محمد  توصية بسيطة  مدير غير شريك  ،،، انضم للشركة كشريك متضامن ، تاري -  86

24124برقم       21211224  

خ : محمد  توصية بسيطة  مدير غير شريك  ،،، انضم للشركة كشريك متضامن ، تاريمحمد محمد عبدالرحمن حسانين  -  87

24124برقم       21211224  

ارة محمد احمد حسن عبد الحميد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كمدير غير شريك ،،، ولهما حق االد -  88

راء والبيع فى ادارة الشركة والتوقيع عنها والتعامل مع كافة الجهات والش والتوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق
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رور ولهما ان باسم الشركة ولحسابها وحق  التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وفتح الحسابات وفتح االعتمادات والتعامل مع ادارة الم

24241برقم       21211224يفوضا فى كل او بعض مما ذكر كتابه ، تاريخ :   

ارة محمد احمد حسن عبد الحميد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كمدير غير شريك ،،، ولهما حق االد -  89

راء والبيع والتوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى ادارة الشركة والتوقيع عنها والتعامل مع كافة الجهات والش

رور ولهما ان التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وفتح الحسابات وفتح االعتمادات والتعامل مع ادارة الم باسم الشركة ولحسابها وحق 

24124برقم       21211224يفوضا فى كل او بعض مما ذكر كتابه ، تاريخ :   

 ك ،،، ولهما حقاحمد محمد موسى محمد عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كمدير غير شري -  90

والشراء  االدارة والتوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى ادارة الشركة والتوقيع عنها والتعامل مع كافة الجهات

ادارة المرور  والبيع باسم الشركة ولحسابها وحق  التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وفتح الحسابات وفتح االعتمادات والتعامل مع

24124برقم       21211224ما ان يفوضا فى كل او بعض مما ذكر كتابه ، تاريخ : وله  

 احمد محمد موسى محمد عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، انضم للشركة كمدير غير شريك ،،، ولهما حق -  91

والشراء  لتوقيع عنها والتعامل مع كافة الجهاتاالدارة والتوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى ادارة الشركة وا

ادارة المرور  والبيع باسم الشركة ولحسابها وحق  التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وفتح الحسابات وفتح االعتمادات والتعامل مع

24124برقم       21211224ولهما ان يفوضا فى كل او بعض مما ذكر كتابه ، تاريخ :   

لهما حق عبدالرحمن حسانين محمد  توصية بسيطة  مدير غير شريك  ،،، انضم للشركة كمدير غير شريك ،،، ومحمد محمد  -  92

والشراء  االدارة والتوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى ادارة الشركة والتوقيع عنها والتعامل مع كافة الجهات

ادارة المرور  ع البنوك سحبا وايداعا وفتح الحسابات وفتح االعتمادات والتعامل معوالبيع باسم الشركة ولحسابها وحق  التعامل م

24124برقم       21211224ولهما ان يفوضا فى كل او بعض مما ذكر كتابه ، تاريخ :   

لهما حق ومحمد محمد عبدالرحمن حسانين محمد  توصية بسيطة  مدير غير شريك  ،،، انضم للشركة كمدير غير شريك ،،،  -  93

والشراء  االدارة والتوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى ادارة الشركة والتوقيع عنها والتعامل مع كافة الجهات

ادارة المرور  والبيع باسم الشركة ولحسابها وحق  التعامل مع البنوك سحبا وايداعا وفتح الحسابات وفتح االعتمادات والتعامل مع

24124برقم       21211224يفوضا فى كل او بعض مما ذكر كتابه ، تاريخ : ولهما ان   

بصفته  خالد سمير احمد على نجا  شركة تضامن  مدير و شريك  ///// اضافه صالحيات للشريك / خالد سمير احمد على نجا -  94

مالبس ريكه ( وسمتها التجارية نجا للشريك ومدير وهى الحق فى تقديم كفاله الشركة ) لشركة خالد سمير احمد على نجا وش

22712برقم       21211229الجاهزة شركة تضامن وكذلك تقديم كفاله الشركة الى شركه شقيقه اخرى ، تاريخ :   

جا بصفته خالد سمير احمد على نجا  توصية بسيطة  مدير و شريك  ///// اضافه صالحيات للشريك / خالد سمير احمد على ن -  95

مالبس ير وهى الحق فى تقديم كفاله الشركة ) لشركة خالد سمير احمد على نجا وشريكه ( وسمتها التجارية نجا للشريك ومد

22712برقم       21211229الجاهزة شركة تضامن وكذلك تقديم كفاله الشركة الى شركه شقيقه اخرى ، تاريخ :   

بصفته  ///// اضافه صالحيات للشريك / خالد سمير احمد على نجاخالد سمير احمد على نجا  شركة تضامن  مدير و شريك   -  96

مالبس شريك ومدير وهى الحق فى تقديم كفاله الشركة ) لشركة خالد سمير احمد على نجا وشريكه ( وسمتها التجارية نجا لل

22712قم   بر    21211229الجاهزة شركة تضامن وكذلك تقديم كفاله الشركة الى شركه شقيقه اخرى ، تاريخ :   

جا بصفته خالد سمير احمد على نجا  توصية بسيطة  مدير و شريك  ///// اضافه صالحيات للشريك / خالد سمير احمد على ن -  97

مالبس شريك ومدير وهى الحق فى تقديم كفاله الشركة ) لشركة خالد سمير احمد على نجا وشريكه ( وسمتها التجارية نجا لل

22712برقم       21211229ذلك تقديم كفاله الشركة الى شركه شقيقه اخرى ، تاريخ : الجاهزة شركة تضامن وك  

ميع محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، وتعدل حق االداره والتوقيع ليصبح لج -  98

ى احمد الحمادى وعالء الدين احمد صبح الشركاء المتضامنين ) محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى ومصطفى احمد صبحى

ى التصرف فى احمد الحمادى ( مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين وف

برقم       12121123موجودات الشركة واصولها وفى البيع والتوكيل بما فى ذلك السيارات والتوكيل به ونقل ملكيتها ، تاريخ : 

7121 
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ميع محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، وتعدل حق االداره والتوقيع ليصبح لج -  99

ى الشركاء المتضامنين ) محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى ومصطفى احمد صبحى احمد الحمادى وعالء الدين احمد صبح

ى التصرف فى منفردين وكذلك التعامل مع البنوك للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين وف احمد الحمادى ( مجتمعين او

برقم       21211231موجودات الشركة واصولها وفى البيع والتوكيل بما فى ذلك السيارات والتوكيل به ونقل ملكيتها ، تاريخ : 

7121 

يع ة تضامن  مدير و شريك  ،،، وتعدل حق االداره والتوقيع ليصبح لجممحمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  شرك -  100

ى الشركاء المتضامنين ) محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى ومصطفى احمد صبحى احمد الحمادى وعالء الدين احمد صبح

ى التصرف فى معين او منفردين وفاحمد الحمادى ( مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك للشركاء المتضامنين جميعا مجت

برقم       21211231موجودات الشركة واصولها وفى البيع والتوكيل بما فى ذلك السيارات والتوكيل به ونقل ملكيتها ، تاريخ : 

7121 

ميع جمحمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، وتعدل حق االداره والتوقيع ليصبح ل -  101

ى الشركاء المتضامنين ) محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى ومصطفى احمد صبحى احمد الحمادى وعالء الدين احمد صبح

ى التصرف فى احمد الحمادى ( مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين وف

برقم       21211231يع والتوكيل بما فى ذلك السيارات والتوكيل به ونقل ملكيتها ، تاريخ : موجودات الشركة واصولها وفى الب

7121 

جميع محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  توصية بسيطة  مدير و شريك  ،،، وتعدل حق االداره والتوقيع ليصبح ل -  102

ى صطفى احمد صبحى احمد الحمادى وعالء الدين احمد صبحالشركاء المتضامنين ) محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى وم

ى التصرف فى احمد الحمادى ( مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين وف

برقم       21211231اريخ : موجودات الشركة واصولها وفى البيع والتوكيل بما فى ذلك السيارات والتوكيل به ونقل ملكيتها ، ت

7121 

يع محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى  شركة تضامن  مدير و شريك  ،،، وتعدل حق االداره والتوقيع ليصبح لجم -  103

ى الشركاء المتضامنين ) محمد عصام احمد صبحى احمد الحمادى ومصطفى احمد صبحى احمد الحمادى وعالء الدين احمد صبح

ى التصرف فى ى ( مجتمعين او منفردين وكذلك التعامل مع البنوك للشركاء المتضامنين جميعا مجتمعين او منفردين وفاحمد الحماد

برقم       21211231موجودات الشركة واصولها وفى البيع والتوكيل بما فى ذلك السيارات والتوكيل به ونقل ملكيتها ، تاريخ : 

7121 

ف فى بسيطة  مدير و شريك  //////يحق للطرف االول المتضامن / الفت انور جندى التصرالفت انور  جندى  توصية  -  104

ود البيع جميع مقومات الشركه الماديه من عقارات ومنقوالت منفرده  دون الرجوع لباقى الشركاء والتوقيع عن الشركات على عق

ى هذا التصرف ام الشهر العقارى وكافه الجهات الحكوميه فوالمشتريات واصدار التوكيالت الخاصه بنقل الملكيه وتمثيل الشركه ام

34244برقم       21211231، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  
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برقم       21211211، تاريخ :  4713شارع ابراهيم حسن من شارع البساتين الرئيسى     21 -فهمى سعد محمد حبيب  -  77

21971 

21324برقم       21211211، تاريخ :  4711  2113/  4/ 31محمد ابراهيم  تجديد اول نعمة عبد العظيم  -  78  

21324برقم       21211211، تاريخ :  4712  2112/  4/ 31نعمة عبد العظيم محمد ابراهيم  تجديد ثانى  -  79  

22723برقم       21211211، تاريخ :  4223  2121/1/21سالم ناجى السنوسي عبدالله  تجديد ثانى  -  80  

92249برقم       21211211، تاريخ :  4723  2112/  1/ 31احمد حلمى عطا الله فضل  تجديد اول  -  81  

27214برقم       21211211:  ، تاريخ 4224  2121/  2/ 7عبدالرحمن كامل احمد جاد  تجديد ثانى  -  82  

91122برقم       21211211، تاريخ :  4222  2121/  4/ 12عبدالنور مسعد بخيت  تجديد ثانى  -  83  

49372برقم       21211211، تاريخ :  4722صيدليه د/ احمد عبدالعزيز محمود السيد     -  84  

    21211211، تاريخ :  4722د عبدالعزيز محمود السيد الخراشي    احم -تعدل االسم التجارى الى / صيدليه الخراشي  -  85

49372برقم     

  2121/4/27تعدل االسم التجارى إلى / زايد لمستلزمات الكمبيوتر والتوريدات / شاديه مسعود زايد ابراهيم  تجديد اول  -  86

23424برقم       21211211، تاريخ :  4272  

23424برقم       21211211، تاريخ :  4272  2121/4/27راهيم  تجديد اول شاديه مسعود زايد اب -  87  

43914برقم       21211211، تاريخ :  4297  2117/  9/ 22عصام عبد العال احمد السيد  تجديد ثالث  -  88  

27447برقم       21211211، تاريخ :  4222جمال فرج غالى فرج     -  89  

29372برقم       21211211، تاريخ :  4727  2117/  11/ 21على  تجديد رابع داليا جمال الدين  -  90  

29372برقم       21211211، تاريخ :  4727  2117/  11/ 21داليا جمال الدين على ساسه  تجديد رابع  -  91  

2397م   برق    21211211، تاريخ :  4717  2111/ 11/ 11زهور خليل ابراهيم بديوى  تجديد رابع  -  92  

2397برقم       21211211، تاريخ :  4711  2121/  11/ 11زهور خليل ابراهيم بديوى  تجديد سادس  -  93  

22121برقم       21211211، تاريخ :  4292  2112/2/19رمضان السيد متولى ابو العطا  تجديد ثانى  -  94  

93172برقم       11212112، تاريخ :  4227حلمى صدقى هريدى ابراهيم     -  95  

11932برقم       21211211، تاريخ :  4229  2121/3/17صبرى  جيت  للمقاوالت  تجديد خامس  -  96  

47292برقم       21211211، تاريخ :  4722  2112/4/12السيد شديد السيد سالم  تجديد ثانى  -  97  

12421برقم       21211211، تاريخ :  7144  2112/  3/. 27محمود احمد احمد حمادة  تجديد ثالث  -  98  

12421برقم       21211211، تاريخ :  4712  2119/  3/ 27محمود احمد احمد حمادة  تجديد  رابع  -  99  

91941برقم       21211212، تاريخ :  4744  2121/4/24احمد محمد حسن على العالف  تجديد ثانى  -  100  

27221برقم       21211212، تاريخ :  4741  2121/  2/ 11خليفه  تجديد ثانى احمد جمعه محمد احمد  -  101  

31314برقم       21211212، تاريخ :  4731محمود عبد الرحمن محمد     -  102  
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92134برقم       21211212، تاريخ :  4721محمد ابراهيم ممدوح ذكى     -  103  

23149برقم       21211212، تاريخ :  4722  2112/  11/ 23ى رفاعى يحيى على الصاوى  تجديد ثان -  104  

91239برقم       21211212، تاريخ :  4742مصطفى محمد محمد النجار     -  105  

14429برقم       21211212، تاريخ :  4739مكرم  سليمان  جوهر     -  106  

14429رقم   ب    21211212، تاريخ :  4732مكرم  سليمان  جوهر     -  107  

14429برقم       21211212، تاريخ :  4737مكرم  سليمان  جوهر     -  108  

14429برقم       21211212، تاريخ :  4741مكرم  سليمان  جوهر     -  109  

23742برقم       21211212، تاريخ :  4731  2121/9/12احمد السيد محمد السيد مطر  تجديد اول  -  110  

24422برقم       21211212، تاريخ :  4743محمد صبحى محمود محمد     -  111  

41714برقم       21211212، تاريخ :  4723  2111/  7/ 12ماجده عبد المجيد عبد الحميد  تجديد اول  -  112  

41714برقم       21211212، تاريخ :  4724  2112/  7/ 12ماجده عبد المجيد عبد الحميد  تجديد ثانى  -  113  

22433برقم       21211212، تاريخ :  4733  2114/2/21ياسر فتحى على محمد المصرى  تجديد اول  -  114  

22433برقم       21211212، تاريخ :  4734  2117/2/21ياسر فتحى على محمد المصرى  تجديد ثانى  -  115  

21744برقم       21211213، تاريخ :  4793  2112/  9/ 31سمسمه على بدر علوانى على  تجديد ثانى -  116  

41921برقم       21211213، تاريخ :  4729سمير صابر على ابراهيم     -  117  

41921برقم       21211213، تاريخ :  4722سمير صابر على ابراهيم     -  118  

42243برقم       21211213يخ : ، تار 4724  2121/2/22محمد محمد عامر جاب الله  تجديد ثالث  -  119  

23292برقم       21211213، تاريخ :  4722عادل  عبد الموجود  السيد     -  120  

23292برقم       21211213، تاريخ :  4727عادل  عبد الموجود  السيد     -  121  

23292برقم       21211213، تاريخ :  4791عادل  عبد الموجود  السيد     -  122  

23292برقم       21211213، تاريخ :  4791عادل  عبد الموجود  السيد     -  123  

42114برقم       21211213، تاريخ :  4722  2114/2/24محمد مصطفي ابراهيم محمد  تجديد ثانى  -  124  

42114برقم       21211213، تاريخ :  4723  2117/2/24محمد مصطفي ابراهيم محمد  تجديد ثالث  -  125  

22417برقم       21211213، تاريخ :  4799خالد عبدالسالم محمد احمد جمعه     -  126  

22242برقم       21211213، تاريخ :  4114  2113/  11/ 7نيفين جرجس فؤاد متي  تجديد اول  -  127  

22242برقم       21211213، تاريخ :  4112  2112/  11/ 7نيفين جرجس فؤاد متي  تجديد ثانى  -  128  

21472برقم       21211213، تاريخ :  4772ابراهيم محمد عبد الموجود العياط     -  129  
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212برقم       21211213، تاريخ :  4792فجر كمال اسماعيل ابوالنور     -  130  

24234برقم       21211213، تاريخ :  4794احمد محمد عبد الرازق حافظ     -  131  

11224برقم       21211213، تاريخ :  4779  2111/  2/ 14ر   خير   محمد سعد  تجديد اول نص -  132  

11224برقم       21211213، تاريخ :  4772  2114/  2/ 14نصر   خير   محمد سعد  تجديد ثانى  -  133  

11224برقم       21211213، تاريخ :  4777  2111 2/ 14نصر   خير   محمد سعد  تجديد ثالث  -  134  

11224برقم       21211213، تاريخ :  4111  2114/ 2/ 14نصر   خير   محمد سعد  تجديد رابع  -  135  

11224برقم       21211213، تاريخ :  4111  2121/  2/  14نصر   خير   محمد سعد  تجديد خامس  -  136  

24127برقم       21211213، تاريخ :  4724  2121/2/12خالد محمد محمد السيد عرفه  تجديد اول  -  137  

23717برقم       21211212، تاريخ :  4112  2112/  12/ 24ايمن مجدي علي حسن  تجديد ثانى  -  138  

2712برقم       11212212، تاريخ :  4132  2117/  4/ 2نصر علي احمد مصطفي  تجديد ثالث  -  139  

91227برقم       21211212، تاريخ :  4142  2121/  2/ 1حسام الدين عدلى حلمى السيد عبدالعزيز  تجديد ثانى  -  140  

21122برقم       21211212، تاريخ :  4133عبدالرحيم ابوضيف سيد عبدالرحيم     -  141  

42431برقم       21211212، تاريخ :  4131  2121/  4/ 24تجديد ثالث البنا للرحالت / حامد كمال حامد البنا   -  142  

14972برقم       21211212، تاريخ :  4121  2119/  1/ 12نادية حسن عبد الرحيم  تجديد اول  -  143  

91211برقم       21211212، تاريخ :  4117  2121/  4/ 17جرجس الفار يوسف اقالديوس  تجديد ثانى  -  144  

23472برقم       21211212، تاريخ :  4111  2112/  11/ 22سيد سيد حسن محمود  تجديد ثانى  -  145  

97221برقم       21211212، تاريخ :  4143على محمد احمد ابو ديب     -  146  

43727برقم       21211212، تاريخ :  4121جاليري شوب     -ايهاب محمد ابراهيم الغالل  -  147  

43727برقم       21211212، تاريخ :  4122جاليري شوب     -ايهاب محمد ابراهيم الغالل  -  148  

24141برقم       21211212، تاريخ :  4123رامي عاطف الهامي كامل     -  149  

27332برقم       21211212، تاريخ :  4119  2121/  2/ 12محمد احمد محروس مجلى  تجديد ثانى  -  150  

22123برقم       21211212، تاريخ :  4121مصطفى على محمد حموده / حموده للتعبئه والتغليف     -  151  

49494برقم       21211212، تاريخ :  4122السيد ابراهيم السيد احمد     -  152  

31942برقم       21211219، تاريخ :  4192  2121/  3/ 24احمد زكريا محمد بيومى  تجديد اول  -  153  

23934برقم       21211219، تاريخ :  4199  2121/  2/ 4احمد محمد محمد مطاوع زيتون  تجديد اول  -  154  

23924برقم       21211219، تاريخ :  4171هدى شوقى صالح محمد     -  155  

42213برقم       21121921، تاريخ :  4122  2112/  11/ 23نعمه محمد محمد محمد عوض الحناوى  تجديد  ثانى  -  156  
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91734برقم       21211219، تاريخ :  4121مصطفى عبدالعاطى مصطفى محمد     -  157  

42444برقم       21211219، تاريخ :  4191  2114/  4/ 22ضياء محمود محمد عبدالفتاح  تجديد ثانى  -  158  

42444برقم       21211219، تاريخ :  4192  2121/  4/ 22ضياء محمود محمد عبدالفتاح  تجديد ثالث  -  159  

24224برقم       21211219، تاريخ :  4191ناصر احمد محمود     -  160  

24422برقم       21211219، تاريخ :  4194نشأت داود شنوده     -  161  

24422برقم       21211219، تاريخ :  4194نشأت داود شنوده     -  162  

24422برقم       21211219، تاريخ :  4192شنوده     نشأت داود -  163  

44122برقم       21211219، تاريخ :  4123  2117/  12/ 22صيدليه د/ محمد عبده  تجديد ثالث  -  164  

94299برقم       21211219، تاريخ :  4173  2119/1/11محمد الهادى احمد محمد ا  تجديد اول  -  165  

31139برقم       21211212، تاريخ :  4127احمد كمال الدين محمد     -  166  

24121برقم       21211212، تاريخ :  4174  2121/  2/ 23شادية امام السيد حسين  تجديد اول  -  167  

44242برقم       21211212، تاريخ :  4111عالء الدين محمد محمد منصور     -  168  

92149برقم       21211212، تاريخ :  4111  2119/  2/ 21امد السيد ابراهيم  تجديد اول السيد ح -  169  

1771برقم       21211212، تاريخ :  4131فكرى توفيق عرفه     -  170  

22222برقم       21211212، تاريخ :  4114محمد بدر حسن سليمان     -  171  

22224برقم       21211212، تاريخ :  1141محمد محمود سليمان اسماعيل     -  172  

92114برقم       21211212، تاريخ :  4122  2119/2/12ربيع مصطفى احمد هالل  تجديد اول  -  173  

29232برقم       21211212، تاريخ :  4131  2117/  11/ 22خليل مجاهد حسن الجبسطى  تجديد ثانى  -  174  

برقم       21211212، تاريخ :  4122  2119/  4/ 2فه / السيد محمد للمقاوالت  تجديد اول السيد محمد عبداللطيف خلي -  175

92432 

42172برقم       21211212، تاريخ :  4117  2121/  4/ 23حسام احمد احمد محمد  تجديد ثالث   -  176  

21414برقم       21211212، تاريخ :  1334  2112/4/4صيدليه د / شادى محمد جابر ابراهيم الدسوقى  تجديد ثانى  -  177  

44291برقم       21211212، تاريخ :  4112  2119/3/11اشرف محمد ابوالمعاطى احمد عوض  تجديد ثانى  -  178  

97743برقم       21211217، تاريخ :  4147  2112/  7/ 14باسم فهمى عبدالقادر احمد حميده  تجديد اول  -  179  

29412برقم       21211217، تاريخ :  4124  2117/11/21ضان على  تجديد رابع احمد رم -  180  

برقم       21211217، تاريخ :  4124  2117/11/21العالميه لالستيراد والتصدير )احمد رمضان علي(  تجديد رابع  -  181

29412 

، تاريخ :  4124  2117/11/21علي(  تجديد رابع يعدل االسم التجاري الي العالميه للتجاره والتوزيع )احمد رمضان  -  182

29412برقم       21211217  
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91711برقم       21211217، تاريخ :  4141  2121/  2/ 3محمد معبد على ابراهيم  تجديد ثانى  -  183  

19222برقم       21211217، تاريخ :  4192  2117/  9/ 17محمد محمود رمضان محمود  تجديد ثانى  -  184  

31443برقم       21211217، تاريخ :  4121ياسر ضمرانى محمد ضمرانى     -  185  

91179برقم       21211217، تاريخ :  4192  2121/  2/ 14حمزة عبدالله عبدالفتاح جاد  تجديد ثانى  -  186  

9123برقم       21211217، تاريخ :  4122  2113/  4/ 12ممدوح سيدهم سيف سيدهم  تجديد رابع  -  187  

9123برقم       21211217، تاريخ :  4129  2112/  4/ 12ممدوح سيدهم سيف سيدهم  تجديد رابع  -  188  

24271برقم       21211217، تاريخ :  4142  2117/  3/ 14محمد حسن صديق  ابراهيم  تجديد رابع  -  189  

92933برقم       21211217، تاريخ :  4212  احمد عبد الفتاح عبد الصالح عبد الجواد منسى   -  190  

44723برقم       21211217، تاريخ :  4144  2121/  3/ 31هشام بنيامين ميخائيل حنا  تجديد ثالث  -  191  

92232برقم       21211217، تاريخ :  4143  2112/2/21اسالم محمود خميس على حسين  تجديد اول  -  192  

24211برقم       21211223، تاريخ :  4219  2117/  3/ 22ن السيد العشرى  تجديد ثانى احمد فهمى رمضا -  193  

24247برقم       21211223، تاريخ :  4214خميس محمود عبدالجليل النادى     -  194  

92143برقم       21211223، تاريخ :  4222  2121/ 7/ 9السيد حنفى فتيحه محمد مخيمر  تجديد ثانى  -  195  

24211برقم       21211223، تاريخ :  4212  2114/  4/ 4احمد فهمي رمضان السيد العشري  تجديد اول  -  196  

21421برقم       21211223، تاريخ :  1423  2117/  2/ 12عالء حنفى محمود البدن  تجديد اول  -  197  

22444برقم       21211223، تاريخ :  4213اشرف محمدى محروس الغمرى     -  198  

39742برقم       21211223، تاريخ :  4212صيدليه د/ سامح ابراهيم الرفاعي     -  199  

24194  برقم     21211223، تاريخ :  4217عوف عبدالحميد قطب عوف     -  200  

91911برقم       21211223، تاريخ :  4174  2114/9/27حسام الدين مصطفى محمود سعد  تجديد اول  -  201  

91911برقم       21211223، تاريخ :  4174  2121/9/27حسام الدين مصطفى محمود سعد  تجديد ثانى  -  202  

24127برقم       21211223، تاريخ :  4214  2117/  2/ 23عماد حسن السعيد محمد حسن الصعيدى  تجديد رابع  -  203  

49491برقم       21211223، تاريخ :  4121  2111/  2/ 31عبد العزيز عبد السميع عبد العزيز  تجديد اول  -  204  

49491برقم       21211223، تاريخ :  4122  2114/  2/ 31عبد العزيز عبد السميع عبد العزيز  تجديد ثانى  -  205  

49491برقم       21211223، تاريخ :  4123  2121/  2/ 31عبد العزيز عبد السميع عبد العزيز  تجديد ثالث  -  206  

24124برقم       21211223، تاريخ :  4222  2121/  2/ 23احمد صبرى عزيز عبد المولى  تجديد اول  -  207  

2942برقم       21211223، تاريخ :  4177  2117/ 3/ 3مصطفى محمد محمود حامد  تجديد رابع  -  208  

31317برقم       21211223، تاريخ :  4173  2121/  2/ 21اشرف ابواليزيد عبدالرازق  تجديد رابع  -  209  
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14137برقم       21211223، تاريخ :  4211  2111/11/12محمد محمود ذكى بيومى  تجديد ثالث  -  210  

14137برقم       21211223، تاريخ :  4212  2112/11/12ى بيومى  تجديد رابع محمد محمود ذك -  211  

24124برقم       21211224، تاريخ :  4244  2121/  2/ 4عمرو محمد السيد عبد الرحمن  تجديد اول  -  212  

91422م   برق    21211224، تاريخ :  4243  2121/  9/ 2محمد احمد محمد ابو سمره  تجديد ثانى  -  213  

21342برقم       21211224، تاريخ :  4247  2112/  12/ 2مسعد عبدالعاطى يوسف منسي  تجديد اول  -  214  

92439برقم       21211224، تاريخ :  4239عاطف سعيد محمد محمد حنيش     -  215  

29433برقم       24212112، تاريخ :  4223  2117/  7/ 24منير احمد جمال احمد  تجديد ثانى  -  216  

91321برقم       21211224، تاريخ :  4224احمد صالح سليم عبادى     -  217  

91139برقم       21211224، تاريخ :  4221  2121/  2/ 13كريم احمد محمد عبده  تجديد ثانى  -  218  

24119برقم       21211224، تاريخ :  4242احمد محمد محمد حسنين     -  219  

32994برقم       21211224، تاريخ :  4244سامح احمد محمد احمد شحاته     -  220  

32994برقم       21211224، تاريخ :  4242سامح احمد محمد احمد شحاته     -  221  

32994برقم       21211224، تاريخ :  4249سامح احمد محمد احمد شحاته     -  222  

11242برقم       21211224، تاريخ :  4294  2121/  4/ 2د  تجديد خامس محمد عبد العزيز على محم -  223  

27211برقم       21211224، تاريخ :  4232  2114/  2/ 11بخيته قناوى رضوان عبدالرحيم  تجديد ثالث  -  224  

27211برقم       21211224، تاريخ :  4234  2121/  2/ 11بخيته قناوى رضوان عبدالرحيم  تجديد رابع  -  225  

22173برقم       21211224، تاريخ :  4247  2117/  7/ 24نسرين محمد السيد العمرى  تجديد اول  -  226  

11292برقم       21211224، تاريخ :  4237محمد حسن  عبدالعال السيد     -  227  

11292برقم       21211224، تاريخ :  4241محمد حسن  عبدالعال السيد     -  228  

22421برقم       21211224، تاريخ :  4222  2112/  11/ 2طارق محمد مرسى محمد  تجديد رابع  -  229  

97424برقم       42121122، تاريخ :  4233  2112/  2/ 13احمد سيد احمد على  تجديد اول  -  230  

44139برقم       21211224، تاريخ :  4294محمد عبد الرحيم عبد الحق عبد الله     -  231  

44139برقم       21211224، تاريخ :  4292محمد عبد الرحيم عبد الحق عبد الله     -  232  

، تاريخ :  4244  2112/2/21جديد اول الحسام للمقاوالت المعمارية / حسام الدين احمد عبداللطيف مدكور  ت -  233

92241برقم       21211224  

44722برقم       21211224، تاريخ :  4232  2121/3/29على طلبه نصر غنيم  تجديد ثالث  -  234  

29471برقم       21211224، تاريخ :  4244ماجد يوسف عبدالسيد ميخائيل ابراهيم     -  235  

91212برقم       21211224، تاريخ :  4247  2121/2/2نين  تجديد ثانى محمد جابر على حس -  236  
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44242برقم       21211224، تاريخ :  4222  2117/12/2اشرف رجب احمد حسين ابوكليله  تجديد ثالث  -  237  

42442برقم       21211224، تاريخ :  4214وليد مصطفي يونس مصطفي     -  238  

47149برقم       21211224، تاريخ :  4244  2112/1/31مد مصطفى ابوالشعور  تجديد ثانى احمد مصطفى اح -  239  

49429برقم       21211224، تاريخ :  4239ايناس ناجى سامى جرجس     -  240  

21431برقم       21211224، تاريخ :  4234احمد ناجى السيد احمد حماده     -  241  

27722برقم       21211224، تاريخ :  4242  2121/3/22دربه  تجديد ثانى ممدوح مختار محمد عب -  242  

23413برقم       21211224، تاريخ :  4213مبروكه فتحى رمضان رجب     -  243  

94192برقم       21211224، تاريخ :  4122  2112/11/31ناجى خليفة ناجى خليل  تجديد اول  -  244  

21494برقم       21211224، تاريخ :  4222  2117/1/2مد عبد المولى  تجديد اول محمد عبد الحميد مح -  245  

42341برقم       21211224، تاريخ :  4241  2117/3/19وليد شعبان ابراهيم حرب  تجديد اول  -  246  

34142برقم       21211224، تاريخ :  4242  2114/3/19وليد شعبان ابراهيم حرب  تجديد ثانى  -  247  

42341برقم       21211224، تاريخ :  4243  2117/3/19وليد شعبان ابراهيم حرب  تجديد ثالث  -  248  

42442برقم       21211224، تاريخ :  4214وليد مصطفي يونس مصطفي     -  249  

2112برقم       21211224، تاريخ :  4241  2121/2/24احمد رضا ابراهيم عبد الحميد خميس  تجديد سادس  -  250  

برقم       21211224، تاريخ :  4231عبد الاله محمد عبد الاله اسماعيل / مؤسسه عبد الاله لالستيراد وتصدير     -  251

91422 

91712برقم       21211222، تاريخ :  4294  2121/2/3ياسر عبدالناصر عبدالعليم ابراهيم  تجديد ثانى  -  252  

27123برقم       21211222، تاريخ :  4222سعيد حلمى رزيق     -  253  

44914برقم       21211222، تاريخ :  4339صابر قاسم احمد حماده     -  254  

23792برقم       21211222، تاريخ :  4271ياسر حمدى محمد احمد     -  255  

23792برقم       22221211، تاريخ :  4272ياسر حمدى محمد احمد     -  256  

23792برقم       21211222، تاريخ :  4273ياسر حمدى محمد احمد     -  257  

23792برقم       21211222، تاريخ :  4274ياسر حمدى محمد احمد     -  258  

24791برقم       21211222، تاريخ :  4274محمد بكر محمود ابوكليله     -  259  

24444برقم       21211222، تاريخ :  4292محمود حلمي    احمد محمد كمال  -  260  

24444برقم       21211222، تاريخ :  4293احمد محمد كمال محمود حلمي     -  261  

49342برقم       21211222، تاريخ :  4227محمود عبدالدايم مصطفى احمد     -  262  

49342برقم       21211222:  ، تاريخ 4291محمود عبدالدايم مصطفى احمد     -  263  
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49342برقم       21211222، تاريخ :  4291محمود عبدالدايم مصطفى احمد     -  264  

22311برقم       21211222، تاريخ :  4227سعد عزت ابراهيم الدمراوى     -  265  

27492قم   بر    21211229، تاريخ :  4312  2114/2/22محمد عادل على حسن  تجديد اول  -  266  

27492برقم       21211229، تاريخ :  4312  2121/2/22محمد عادل على حسن  تجديد ثانى  -  267  

91174برقم       21211229، تاريخ :  4311  2121/2/22سامح نبيل حليم اسكندر  تجديد ثانى  -  268  

12114برقم       21211229:  ، تاريخ 4322  2119/  7/ 1سمير جوده حسن العطار  تجديد رابع  -  269  

33722برقم       21211229، تاريخ :  4317خالد محمد صالح الدين محمد عبدالله الغفور     -  270  

33722برقم       21211229، تاريخ :  4311خالد محمد صالح الدين محمد عبدالله الغفور     -  271  

33722برقم       21211229، تاريخ :  4311ر    خالد محمد صالح الدين محمد عبدالله الغفو -  272  

11329برقم       21211229، تاريخ :  4321هانى فتحى سعد شمسيه     -  273  

42241برقم       21211229، تاريخ :  4344على احمد احمد القديم     -  274  

42241برقم       21211229، تاريخ :  4342على احمد احمد القديم     -  275  

24179برقم       21211229، تاريخ :  4334احمد محمد عبدالسالم ماضى     -  276  

91242برقم       21211229، تاريخ :  4324  2121/  4/ 31احمد سمير احمد شعبان  تجديد ثانى  -  277  

23243قم   بر    21211229، تاريخ :  7334  2121/4/24وائل ابراهيم محمد محمد غالى  تجديد اول  -  278  

11329برقم       21211229، تاريخ :  4321هانى فتحى سعد شمسيه     -  279  

42222برقم       21211229، تاريخ :  4314  2112/1/22يسرى محمود محمد احمد احمد  تجديد ثانى  -  280  

11329برقم       21211229، تاريخ :  4317هانى فتحى سعد شمسيه     -  281  

24414برقم       21211229، تاريخ :  4332  2114/  1/ 22ايمان محمود زكي محمد المالح  تجديد اول  -  282  

24414برقم       21211231، تاريخ :  4337  2117/  1/ 22ايمان محمود زكي محمد المالح  تجديد ثانى  -  283  

23931برقم       21211231، تاريخ :  2143  2121/  2/ 4رمسيس فاخر توفيق نصير  تجديد اول  -  284  

21141برقم       21211231، تاريخ :  4344  2112/11/2احمد محمد مرسى صالح  تجديد اول  -  285  

44722برقم       21211231، تاريخ :  4324  2112/  4/ 12على شرف على شرف  تجديد اول  -  286  

44722برقم       21211231، تاريخ :  4322  2119/  4/ 12على شرف على شرف  تجديد ثانى  -  287  

22449برقم       21211231، تاريخ :  4397  2112/  7/ 3محمد عرفه غانم نجم  تجديد ثانى  -  288  

29424برقم       21211231، تاريخ :  4371  2114/  7/ 22محمد زكريا صالح سليم  تجديد اول  -  289  

،  4321  2121/2/23ى غلى / المكتب العالمى للمقاوالت والتصدير والتوريدات العمومية  تجديد ثانى تعدل االسم التجار -  290

27411برقم       21211231تاريخ :   
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27411برقم       21211231، تاريخ :  4321  2121/2/23عبدالمجيد محمد عبدالمجيد يوسف  تجديد ثانى  -  291  

24123برقم       21211231، تاريخ :  4374  2114/  3/ 24يد اول رأفت لمعى سامى نخله  تجد -  292  

32717برقم       21211231، تاريخ :  4322  2112/  3/ 4محمد كمال سعد عثمان  تجديد ثالث  -  293  

22212برقم       21211231، تاريخ :  4322  2117/  7/ 14محمد السيد عبد السالم رمضان  تجديد ثانى  -  294  

24219برقم       21211231، تاريخ :  4392  2117/  4/ 27حمدى محمد عبدالرحمن  تجديد رابع  -  295  

14149برقم       21211231، تاريخ :  4349  2111/  1/ 23رتيبه  سالمه  عوض  خليل  تجديد اول  -  296  

14149برقم       21211231خ : ، تاري 4342  2112/  11/ 23رتيبه  سالمه  عوض  خليل  تجديد ثانى  -  297  

14149برقم       21211231، تاريخ :  4347  2111/  11/  23رتيبه  سالمه  عوض  خليل  تجديد ثالث  -  298  

14149برقم       21211231، تاريخ :  4341  2112/  11/ 23رتيبه  سالمه  عوض  خليل  تجديد رابع  -  299  

34349برقم       21211231، تاريخ :  4341  2112/ 7/ 27عيسى  تجديد ثالث ساميه محمود السيد احمد  -  300  

92224برقم       21211231، تاريخ :  4344  2119/12/17احمد جمال عوض عبدالحميد  تجديد اول  -  301  

92127برقم       21211231، تاريخ :  4321  2121/  7/ 12اسعد ناجح حنا موسى  تجديد ثانى  -  302  

12429برقم       21211231، تاريخ :  4413  2119/  3/ 22بساده معوض بساده قالده  تجديد  رابع  -  303  

44231برقم       21211231، تاريخ :  4373  2121/  3/ 1محمد يسرى السيد احمد سعد  تجديد ثالث  -  304  

22474برقم       21211231اريخ : ، ت 4329  2113/  7/ 9مجدى محمد محمد البطاوى  تجديد اول  -  305  

22474برقم       21211231، تاريخ :  4322  2112/  7/ 9مجدى محمد محمد البطاوى  تجديد ثانى  -  306  

    21211231، تاريخ :  4329  2113/  7/ 9البطاوى اكسبورت  ايمبورت / مجدى محمد محمد البطاوى  تجديد اول  -  307

22474برقم     

    21211231، تاريخ :  4322  2112/  7/ 9لبطاوى اكسبورت  ايمبورت / مجدى محمد محمد البطاوى  تجديد ثانى ا -  308

22474برقم     

22449برقم       21211231، تاريخ :  4372  2117/  2/ 22محمد احمد عبدالاله  تجديد ثانى  -  309  

22293برقم       21211231، تاريخ :  4327  2117/  12/ 24عادل ابراهيم على ابراهيم  تجديد اول  -  310  

91722برقم       21211231، تاريخ :  4391  2121/  2/ 2انجى سعيد رياض عبدالعزيز  تجديد ثانى  -  311  

21494برقم       21211231، تاريخ :  4424  2112/  12/ 17انطوان مجدى عوض ابراهيم  تجديد اول  -  312  

29297برقم       21211231، تاريخ :  4422  2117/  2/ 22لقمان احمد حسن هدى  تجديد اول  -  313  

12241برقم       21211231، تاريخ :  4417  2111/  11/ 22منى  حماده  احمد  تجديد اول  -  314  

12241برقم       21211231، تاريخ :  4411  2114/  11/ 22منى  حماده  احمد  تجديد ثانى  -  315  

12241برقم       21211231، تاريخ :  4411  2111/  11/ 22منى  حماده  احمد  تجديد ثالث  -  316  
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12241برقم       21211231، تاريخ :  4412  2114/  11/ 22منى  حماده  احمد  تجديد رابع  -  317  

49441برقم       21211231، تاريخ :  2441  2121/  2/ 27محمد عبدربه حافظ دياب  تجديد ثالث  -  318  

92929برقم       21211231، تاريخ :  4427  2112/  2/ 9محمود مهدى عبداللطيف الهيتى  تجديد اول  -  319  

24123برقم       21211231، تاريخ :  4419  2117/  3/ 24رأفت لمعى سامى نخله  تجديد ثانى  -  320  

29424برقم       21211231، تاريخ :  4421  2117/  7/ 22تجديد ثانى   محمد زكريا صالح سليم -  321  

42114برقم       21211231، تاريخ :  4412  2121/  11/ 22السيد عبدالواحد محمد يسن  تجديد ثالث  -  322  

17249برقم       21211231، تاريخ :  4419  2112/  2/ 12جورج انطون كيرلس  تجديد رابع  -  323  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

19412برقم       21211214، تاريخ :  4911محمد عبد المنعم المصرى رشيد هشام محمد عبد المنعم المهدى     -  1  

19412برقم       21211214 ، تاريخ : 4911محمد عبد المنعم المصرى رشيد هشام محمد عبد المنعم المهدى     -  2  

19412برقم       21211214، تاريخ :  4912محمد عبد المنعم المصرى رشيد هشام محمد عبد المنعم المهدى     -  3  

19412برقم       21211214، تاريخ :  4913محمد عبد المنعم المصرى رشيد هشام محمد عبد المنعم المهدى     -  4  

23944برقم       21211214، تاريخ :  4931احمد / وعنهم / حنان محمد على وشركاها     ورثه / شعبان رشاد -  5  

91194برقم       21211214، تاريخ :  4944الطراوى للتجارة واالنشاءات / محمد على عبدالسالم الطراوى وشريكه     -  6  

29432برقم       12112142، تاريخ :  4942اوالد الشافعى لتجاره االدوات الكهربائيه     -  7  

29432برقم       21211214، تاريخ :  4949اوالد الشافعى لتجاره االدوات الكهربائيه     -  8  

91194برقم       21211214، تاريخ :  4944الطراوى للتجارة واالنشاءات / محمد على عبدالسالم الطراوى وشريكه     -  9  

، تاريخ :  4941  2112/2/3بصمة ( محمد عبد الله محمد الحوتى وشركاه  تجديد ثالث  المجموعة المصرية الهندسية ) -  10

37942برقم       21211214  

23424برقم       21211212، تاريخ :  4943عبدالحميد سالم وشركاه     -  11  

23424برقم       21211212، تاريخ :  4943عبدالحميد سالم وشركاه     -  12  

22273برقم       21211212، تاريخ :  4921فهمى بسيونى محمد بسيونى وشريكه لالستيراد والتصدير     -  13  

11129برقم       21211217، تاريخ :  4211  2121/  4/ 22كميل شحات وشريكة نادى عطيه  تجديد خامس  -  14  

19243برقم       21211217، تاريخ :  1421  2112/  2/ 7محمد السيد رمضان وشركاه  تجديد ثالث  -  15  

19243برقم       21211217، تاريخ :  4212  2119/  2/ 7محمد السيد رمضان وشركاه  تجديد رابع  -  16  
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22344برقم       21211217، تاريخ :  4979  2121/  2/ 21اوالد ابوضيف للمالبس  الجاهزة  تجديد رابع  -  17  

27941برقم       21211217، تاريخ :  4974  2121/  2/ 24شركاه  تجديد رابع احمد خالد مرسى و -  18  

41134برقم       21211211، تاريخ :  4229طلعت ثابت جريس وشركاه     -  19  

41134برقم       21211211، تاريخ :  4222طلعت ثابت جريس وشركاه     -  20  

2292برقم       21211211، تاريخ :  4227  2114/  4/ 21م  تجديد ثالث  شركة الشموع  لالنتاج   الداجنى  ش  م -  21  

2292برقم       21211211، تاريخ :  4231  2117/  4/ 21شركة الشموع  لالنتاج   الداجنى  ش  م م  تجديد رابع  -  22  

7124برقم       21211211تاريخ :  ، 4241  2117/  4/ 4شركة الفيحاء  للتجارة والمقاوالت ش ذ م م  تجديد ثالث  -  23  

7124برقم       21211211، تاريخ :  4242  2114/  4/ 4شركة الفيحاء  للتجارة والمقاوالت ش ذ م م  تجديد رابع  -  24  

7124برقم       21211211، تاريخ :  4243  2117/  4/ 4شركة الفيحاء  للتجارة والمقاوالت ش ذ م م  تجديد خامس  -  25  

24723برقم       21211211، تاريخ :  4232  2117/ 4/ 24نادية مجلع سعيد وشركاها  تجديد ثانى  -  26  

2292برقم       21211211، تاريخ :  4231  2117/  2/ 21شركه الشموع لالنتاج الداجني ش م م  تجديد خامس  -  27  

، تاريخ :  4244وشريكته ساره سعيد جابر على     تعدل االسم التجارى إلى / شريف احمد صالح طه على كامل -  28

91139برقم       21211211  

91139برقم       21211211، تاريخ :  4244شريف احمد صالح طه على وشريكه     -  29  

91139برقم       21211211، تاريخ :  4244طارق حسنى حسن احمد خليل وشريكه شريف احمد صالح على كامل     -  30  

91212برقم       21211211، تاريخ :  4299ارسانى وصفى  داود بنيامين وشركاه / ارسانكو للرحالت     -  31  

برقم       21211211، تاريخ :  4299ورثة المرحوم / وصفى داود بنيامين / ارسانى وصفى داود بنيامين وشركاه     -  32

91212 

41931برقم       21211212، تاريخ :  4742  2117/1/11الث طه موتورز محمد طه علي وشركاه  تجديد ث -  33  

41931برقم       21211212، تاريخ :  4742  2117/1/11طه موتورز  عمر محمد طه وشركاه  تجديد ثالث  -  34  

11142برقم       21211212، تاريخ :  4111محروس عبدالعزيز محمد وشركاه لتجاره الخضر والفاكهه بالجمله     -  35  

21114برقم       21211212، تاريخ :  4111تعدل الشكل القانونى من شركه توصيه بسيطه الى شركه تضامن     -  36  

برقم       21211212، تاريخ :  4747  2112/ 7/ 21مسعود عمر محمد وشريكه محمود عمر محمد  تجديد  رابع  -  37

21274 

34243برقم       21211212، تاريخ :  4797  2119/  4/ 1 محمد باهى حسن وشريكه  تجديد ثالث -  38  

34243برقم       21211212، تاريخ :  4797  2119/  4/ 1محمد باهى حسن السيد وشريكته  تجديد ثالث  -  39  

91991برقم       21211212، تاريخ :  4732عطا صبحى وامجد وديع     -  40  

91991برقم       21211212، تاريخ :  4732/ عطا صبحى وسوزان مرقص    تعدل اسم الشركة التجارى إلى  -  41  
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 21ديد رابع تعدل االسم التجاري ليصبح / اوالد شعالن للنقل والتجاره والمقاوالت العموميه سعيد سعد شعالن وشريكه  تج -  42

31324برقم       21211212، تاريخ :  4742  2121/  2/  

، تاريخ :  4742  2121/  2/ 21اوالد شعالن للنقل والتجاره والمقاوالت العموميه / سعيد  شعالن وشركاه  تجديد رابع  -  43

31324برقم       21211212  

23449برقم       21211212، تاريخ :  4742محمد احمد محمود وشريكه     -  44  

91227برقم       21211213، تاريخ :  4792  2121/  2/ 7كوثر سليمان وشريكتها  تجديد ثانى  -  45  

91722برقم       21211213، تاريخ :  4112ياسر امين الظابط امين وشريكه احمد امين الظابط     -  46  

91722برقم       21211213، تاريخ :  4113ياسر امين الظابط امين وشريكه احمد امين الظابط     -  47  

21234برقم       21211213، تاريخ :  4772  2117/2/12اب وشركاه  تجديد اول محمد عبدالوه -  48  

 21211213، تاريخ :  4772  2117/2/12تعدل االسم التجارى الى ياسر محمد عبد الوهاب مرسى وشريكته  تجديد اول  -  49

21234برقم        

31447برقم       21211212، تاريخ :  4142 شركة   فيكتور ترافيل / عبد الفادى حنا فليفل وشريكه    -  50  

31447برقم       21211212، تاريخ :  4147شركة   فيكتور ترافيل / عبد الفادى حنا فليفل وشريكه     -  51  

11934برقم       21211212، تاريخ :  4124  2121/ 7/ 2كرم محمد كامل  وشركاه / احذية روشا  تجديد خامس  -  52  

11272برقم       21211212، تاريخ :  4112ماجد ميالد غالى وشريكته     1اسم الشركة الى / م  تعدل -  53  

11272برقم       21211212، تاريخ :  4112م / ماجد ميالد غالى البرنشاوى وشريكته     -  54  

11272برقم       21221211، تاريخ :  4112شركة مارينا  م / ماجد ميالد غالى البرنشاوى وشريكته     -  55  

11272برقم       21211212، تاريخ :  4129ماجد ميالد غالى وشريكته     1تعدل اسم الشركة الى / م  -  56  

11272برقم       21211212، تاريخ :  4129م / ماجد ميالد غالى البرنشاوى وشريكته     -  57  

11272برقم       21211212، تاريخ :  4129شريكته    شركة مارينا  م / ماجد ميالد غالى البرنشاوى و -  58  

1174برقم       21211212، تاريخ :  4127همام عبدالجواد موسى وشركاه     -  59  

1174برقم       21211212، تاريخ :  4132همام عبدالجواد موسى وشركاه     -  60  

31222برقم       21211212يخ : ، تار 431كرنفال  الزعيم  نصر محمد احمد وشريكته     -  61  

21271برقم       21211219، تاريخ :  4124  2117/ 9/ 11شركه الالفى وابوالنور  تجديد اول  -  62  

 9/ 11د اول تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركة الثريا للمقاوالت والتنمية العقارية / شركة الالفى وابوالنور  تجدي -  63

21271برقم       21211219اريخ : ، ت 4124  2117/  

44444برقم       21211219، تاريخ :  4122مارو ميديكال لتجارة وتوزيع االدوية د/ عبد الله الياس وشركاه     -  64  

  تعدل االسم التجارى الى / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / حسين على احمد احمد ماجد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد   -  65

97237برقم       21211219، تاريخ :  4124  
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97237برقم       21211219، تاريخ :  4124على احمد احمد وشريكه     -  66  

17212برقم       21211219، تاريخ :  4197فادي احمد مهنا وشريكة     -  67  

مد احمد ماجد وشريكهم هديه حامد عبدالمجيد    تعدل االسم التجارى الى / ورثه على احمد احمد ماجد عنهم / حسين على اح -  68

97237برقم       21211219، تاريخ :  4124  

97237برقم       21211219، تاريخ :  4124على احمد احمد وشريكه     -  69  

49112برقم       21211219، تاريخ :  4171مسعود سعد بشاى وشركاه     -  70  

22412برقم       21211212، تاريخ :  4114  2111/3/23احمد فؤاد احمد محمد وشركاه  تجديد اول  -  71  

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2114/3/23احمد فؤاد احمد محمد وشركاه  تجديد ثانى  -  72  

22412برقم       21211212ريخ : ، تا 4119  2121/3/23احمد فؤاد احمد محمد وشركاه  تجديد ثالث  -  73  

رابع  تعدل اسم الشركة التجارى ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وشركاه  تجديد -  74

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2121/2/22  

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2121/2/22احمد فؤاد احمد محمد وشركاه  تجديد رابع  -شركة الفؤاد  -  75  

اه  احمد فؤاد احمد محمد وشرك -تعدل االسم التجارى الى / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير  -  76

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2121/2/22تجديد رابع   

رابع  ليصبح / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات والمصوغات / احمد فؤاد احمد وشركاه  تجديدتعدل اسم الشركة التجارى  -  77

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2121/2/22  

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2121/2/22احمد فؤاد احمد محمد وشركاه  تجديد رابع  -شركة الفؤاد  -  78  

اه  احمد فؤاد احمد محمد وشرك -السم التجارى الى / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير تعدل ا -  79

22412برقم       21211212، تاريخ :  4112  2121/2/22تجديد رابع   

24177برقم       21211212، تاريخ :  4172زين عوض الله محمد محمود وشركاه     -  80  

24177برقم       21211212، تاريخ :  4172االسم التجارى الى / زين عوض الله محمد محمود وشركاه    تعدل  -  81  

اه  احمد فؤاد احمد محمد وشرك -تعدل االسم التجارى الى / شركة الفؤاد لتجارة المجوهرات وعموم االستيراد والتصدير  -  82

22412برقم       21211212، تاريخ :  4117  2121/2/1تجديد اول   

34334برقم       21211212، تاريخ :  4112سمير كمال جاد معوض وشركاه     -  83  

34334برقم       21211212، تاريخ :  4113سمير كمال جاد معوض وشركاه     -  84  

49124رقم   ب    21211212، تاريخ :  4121  2121/  9/ 11احمد عاطف عبدالسالم  محمد وشركاه  تجديد ثالث  -  85  

49124برقم       21211212، تاريخ :  4121  2121/  9/ 11احمد عاطف عبدالسالم  محمد وشركاه  تجديد ثالث  -  86  

43244برقم       21211217، تاريخ :  4149  2117/  2/ 12مدحت محمد محمد ابوشوشه وشريكه  تجديد ثالث  -  87  

27732برقم       21211217، تاريخ :  1442  2121/  9/ 21موسي اخوان وشركاه  تجديد رابع  -  88  
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  9/ 2الث الشركة المصرية للتجارة والخدمات البترولية / طارق السيد محمد حسن وشريكه حاتم فؤاد احمد متولى  تجديد ث -  89

49113برقم       21211217، تاريخ :  4141  2121/  

الخدمات د محمد حسن وشريكه احمد فؤاد احمد متولى / الشركة المصرية للتجارة وتعدل االسم التجارى ليصبح طارق السي -  90

49113برقم       21211217، تاريخ :  4141  2121/  9/ 2البترولية  تجديد ثالث   

31134برقم       21211217، تاريخ :  4142  2121/  9/ 24احمد عباس محمد يوسف وشركاه  تجديد رابع  -  91  

،  4142  2121/  9/ 24ل االسم التجارى الى/ احمد عباس محمد يوسف وشريكه احمد جابر حامد الطيب  تجديد رابع تعد -  92

31134برقم       21211217تاريخ :   

   21211217، تاريخ :  4142  2121/  9/ 24تعدل االسم التجارى الى / احمد عباس محمد يوسف وشريكه  تجديد رابع  -  93

34311برقم      

31134برقم       21211217، تاريخ :  4142  2121/  9/ 24احمد عباس محمد يوسف وشركاه  تجديد رابع  -  94  

،  4142  2121/  9/ 24تعدل االسم التجارى الى/ احمد عباس محمد يوسف وشريكه احمد جابر حامد الطيب  تجديد رابع  -  95

31134برقم       21211217تاريخ :   

   21211217، تاريخ :  4142  2121/  9/ 24االسم التجارى الى / احمد عباس محمد يوسف وشريكه  تجديد رابع  تعدل -  96

31134برقم      

29421برقم       21211217، تاريخ :  4142  2117/11/27محمود عبدالكريم وشركاه  تجديد رابع  -  97  

22241برقم       21211217، تاريخ :  4197  2121/  3/ 13ع شركة احمد حمدى احمد نعينع وشركاه  تجديد راب -  98  

41427برقم       21211223، تاريخ :  4172  2112/2/11ثالجة االخوة / على احمد فؤاد وشــركاه  تجديد ثالث  -  99  

31121برقم       21211223، تاريخ :  4172  2121/2/1كيرلس وشريكه  تجديد رابع  -  100  

31121برقم       21211223، تاريخ :  4172  2121/2/1يعدل االسم التجارى كيرلس وشركاه  تجديد رابع  -  101  

، تاريخ :  4121  2117/ 9/ 19وحيد السيد مزيد على وشركاه / ورثه المرحوم السيد مزيد على  تجديد رابع  -  102

24241برقم       21211223  

23291برقم       21211224، تاريخ :  4221عيل وشريكه    محمد جمعه محمد اسما -  103  

    21211224، تاريخ :  4221تعدل السمه التجارية للفرع الى / شركة االيمان لالدوات الكهربائية واالنارة الحديثة     -  104

23291برقم     

ل مصر تصدير  وعموم التوكيالت التجارية داختعدل السمه التجارية للمركز الرئيسي / شركه االيمان  لالستيراد وال -  105

23291برقم       21211224، تاريخ :  4221وخارجها      

، تاريخ :  4221تعدل السمه التجارية للفرع / شركه االيمان  لتجارة وبيع االدوات الكهربائيه واالناره الحديثه     -  106

23291برقم       21211224  

، تاريخ :  4242هندسية لالعمال البحرية وخدمات البناء / جمال احمد السيد عبدالنبى وشريكه    الشركة المصرية ال -  107

22132برقم       21211224  

برقم       21211224، تاريخ :  4242الشركة المصرية للمنتجات المعدنية / جمال احمد السيد عبدالنبى وشريكه     -  108

22132 
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23291برقم       21211224، تاريخ :  4221اعيل وشريكه    محمد جمعه محمد اسم -  109  

، تاريخ :  4221تعدل السمه التجارية للفرع / شركه االيمان  لتجارة وبيع االدوات الكهربائيه واالناره الحديثه     -  110

23291برقم       21211224  

برقم       21211224، تاريخ :  4221واالنارة الحديثة     السمه التجارية للفرع / شركة االيمان لالدوات الكهربائية -  111

23291 

23291برقم       21211224، تاريخ :  4221ال يوجد     -  112  

1212برقم       21211224، تاريخ :  4212  2111/2/21ماهر فصيح  رزق الله ومجدى  تقاوى مسعود  تجديد رابع  -  113  

برقم       21211224، تاريخ :  4217  2114/2/21جدى  تقاوى مسعود  تجديد خامس ماهر فصيح  رزق الله وم -  114

1212 

برقم       21211224، تاريخ :  4227  2121/2/21ماهر فصيح  رزق الله ومجدى  تقاوى مسعود  تجديد سادس  -  115

1212 

 حمد عزت ابواليزيد محمد وشريكته  تجديد ثانىا / ARABIA BOOK SHOP تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة ارابيا -  116

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1  

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1احمد عزت ابواليزيد محمد عامر وشركاه  تجديد ثانى  -  117  

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكه  تجديد ثانى  -  118  

احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكه  تجديد ثانى  / ARABIA BOOK SHOP تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركه ارابيا -  119

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1  

 احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكته  تجديد ثانى / ARABIA BOOK SHOP تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة ارابيا -  120

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1  

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1احمد عزت ابواليزيد محمد عامر وشركاه  تجديد ثانى  -  121  

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1يد ثانى احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكه  تجد -  122  

احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكه  تجديد ثانى  / ARABIA BOOK SHOP تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركه ارابيا -  123

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1  

شركة ارابياتعدل اسم الشركة التجارى إلى /  -  124  ARABIA BOOK SHOP / احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكته  تجديد ثانى 

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1  

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1احمد عزت ابواليزيد محمد عامر وشركاه  تجديد ثانى  -  125  

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1محمد وشريكه  تجديد ثانى احمد عزت ابواليزيد  -  126  

احمد عزت ابواليزيد محمد وشريكه  تجديد ثانى  / ARABIA BOOK SHOP تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركه ارابيا -  127

91921برقم       21211224، تاريخ :  4224  2121/2/1  

27221برقم       21211222، تاريخ :  4222جارى الى / احمد اسماعيل محمد اسماعيل وشركاه    تعدل االسم الت -  128  

27221برقم       21211222، تاريخ :  4222شركة احمد اسماعيل محمد اسماعيل وشريكه     -  129  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

29724برقم       21211222، تاريخ :  4221محطة   موبيل  المنتزه / فرج وليم فرج وشركاه     -  130  

29724برقم       21211222، تاريخ :  4221محطه موبيل المنتزة / سعيد وليم  فرج وشركاه     -  131  

29724برقم       12112222، تاريخ :  4221محطه موبيل  المنتزه / سعيد وليم فرج وشركاه     -  132  

22934برقم       21211222، تاريخ :  4229  2117/7/29حمدى محمد خالد وشركاه  تجديد رابع  -  133  

27221برقم       21211222، تاريخ :  4222تعدل االسم التجارى الى / احمد اسماعيل محمد اسماعيل وشركاه     -  134  

27221برقم       21211222، تاريخ :  4222ماعيل وشريكه    شركة احمد اسماعيل محمد اس -  135  

29724برقم       21211222، تاريخ :  4221محطة   موبيل  المنتزه / فرج وليم فرج وشركاه     -  136  

29724برقم       21211222، تاريخ :  4221محطه موبيل المنتزة / سعيد وليم  فرج وشركاه     -  137  

29724برقم       21211222، تاريخ :  4221وبيل  المنتزه / سعيد وليم فرج وشركاه    محطه م -  138  

19212برقم       21211222، تاريخ :  4297محمد  شعبان  السيد  شعبان وشركاه     -  139  

، تاريخ :  2924  2112/11/14ورثة المرحوم / سعد النمر محمد عنهم / امال حسن   بدرى وشركاها  تجديد ثالث  -  140

34411برقم       21211222  

21221برقم       21211229، تاريخ :  4334على صقر على مصطفى وشركاه     -  141  

11234برقم       21211229، تاريخ :  4313شركه مصر للتشييد والبناء ـ م / عبد الحميد خورشيد وشركاه     -  142  

، تاريخ :  4313تشييد والبناء  ) ميكون ( ـ      م / عبد الحميد خورشيد وشركاه    تعدل االسم التجارى الى مصر لل -  143

11234برقم       21211229  

11234برقم       21211229، تاريخ :  4314شركه مصر التشيد والبناء عبد الحميد خورشيد وشركاه     -  144  

12212برقم       21211229: ، تاريخ  4329شركه بركه النتاج الخبز البلدى     -  145  

12212برقم       21211229، تاريخ :  4329فؤاد عبدالعزيز محمود محمد وشريكته     -  146  

12212برقم       21211229، تاريخ :  4329عزت انور عطيه الله وشريكته     -  147  

برقم     21211231، تاريخ :  4342  2117/  2/ 11شركة الحمد لتجارة االلبان / ايمن احمد محمد وشريكه  تجديد اول  -  148

  21472  

برقم      21211231، تاريخ :  4377  2121/  4/ 21ايه ار تي  بكر فهمي يوسف وشركاه  تجديد رابع  ART  كافتيريا -  149

 27337  

7121برقم       21211231، تاريخ :  4324  2119/12/11ال يوجد  تجديد اول  -  150  

، تاريخ :  4324  2119/12/11شركه صبحى جروب لخدمه وصيانه السيارات  محمد عصام  وشركاه  تجديد اول  -  151

7121برقم       21211231  

برقم       21211231، تاريخ :  4377  2121/  9/ 2شريف محمد فتحي السهريجي وشركاه  تجديد رابع  -سوكيت  -  152

27337 

27337برقم       21211231، تاريخ :  4377  2121/  9/ 2تجديد رابع   --- -  153  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 21211231، تاريخ :  4377  2121/  9/ 2يعدل االسم التجارى الى سوكيت / محمد نبيل محمود الهويجى  تجديد رابع  -  154

27337برقم        

، تاريخ :  4414  1212/  7/ 19شركه ام واى جروب / محمد خميس على و يسرى خميس على  تجديد خامس  -  155

11217برقم       21211231  

24112برقم       21211231، تاريخ :  4414  2121/  2/ 12هانى رزق ابراهيم وشريكه  تجديد اول  -  156  

 21211231، تاريخ :  4417  2121/  4/ 14السمانى  للمقاوالت   / محمد عبد المجلى السمانى وشريكه  تجديد خامس  -  157

11143م   برق     

    21211231، تاريخ :  4431  2114/  11/ 1عالء محمد كمال  الدين و شريكه طارق عبدالرحمن فريد  تجديد رابع  -  158

11714برقم     

23374برقم       21211231، تاريخ :  4414  2121/  4/ 12محمد المسيرى وشركاه  تجديد اول  -  159  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


