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

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن تصنيع  15252برقم  21211222، قيد فى  1111110111مصطفى السيد عبد الخالق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ملك/ مصطفى السيد عبدالخالق احمد -ارض جمعية النصر -المنتجات البالستيكية ، بجهة : ابوزعبل   

عن ورشة فيبر  15251برقم  21211222، قيد فى  511110111المنعم سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال حسن عبد  -  2

ملك/ جمال حسن عبد المنعم سيد -ش مدرسة جمال الدين  -القلج  -سيارات ، بجهة : الخانكة   

 15243برقم  21211215قيد فى ،  111110111مصطفى ابراهيم عبد المقصود ابراهيم مكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

م عبد ابو زعبل شرق السكة الحديد بجوار مسجد عمر بن الخطاب ملك / ابراهي -عن مكتب توريد مواد محجرية ، بجهة : الخانكة 

 المقصود ابراهيم

عن تجارة  15251برقم  21211223، قيد فى  511110111احمد محمود رأفت احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ة ، بجهة : قطع غيار واكسسوار السيارات وتجارة االطارات والبطاريات والتوريدات فيما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكري

ش ابومترد ملك/ سامح السيد عبدالرؤوف غالب 2  

عن مقاوالت  11112برقم  21211222، قيد فى  111110111عصمت محمد سعيد عبالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

الخصوص ملك/ محمد  -ش عبدالله ابو دومه  5وتوريدات عمومية فيما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العسكرية ، بجهة : 

 سعيد عبدالمنعم

عن مقاوالت  11112برقم  21211222، قيد فى  111110111لمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصمت محمد سعيد عبا -  6

دالحميد خالد وتوريدات عمومية فيما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العسكرية ، بجهة : للتاجر محل رئيسى بالعنوان ش عب

وقد قيد  11/5/2115فى  274تليفونية وقد اودع برقم من ش الخصوص العمومى ملك/ هشام على نجم بنشاط/ مركز اتصاالت 

الخانكة 11112تحت رقم   

عن مقاوالت  11112برقم  21211222، قيد فى  111110111عصمت محمد سعيد عبالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

للى الخصوص رع بالعنوان ش شعبان القوتوريدات عمومية فيما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العسكرية ، بجهة : للتاجر ف

الخانكة 11112وقيد تحت رقم تابع  14/11/2112فى  2127ملك/ حسن يوسف عبدالسميع وقد اودع برقم   

عن استيراد  15255برقم  21211227، قيد فى  5111110111وليد عطا السيد محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

كاملة وفى حدود اللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، بجهة : ش محمد كريم  11والفقرة  2من المجموعة  32وتصدير فيما عدا الفقرة 

ملك/ جمال سعيد عباس دنيا -ابوزعبل البلد   

عن توريدات  15245برقم  21211211، قيد فى  111110111دعاء فتحى سيد احمد سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

بالدور الثالث بعد  11تلزمات الطبية فما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العسكرية ، بجهة : شقة رقم عمومية وتوريد المس

ب مساكن مصر للطيران ملك/دعاء فتحى سيد احمد سيد 24االرضى عقار   

عن مصنع  53152برقم  21211222، قيد فى  511110111احمد هشام عليان محمد هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 مالبس ، بجهة : اسفل برج العمده من شارع مدرسة الفتح الخاصه ملك/ ربيع احمد درويش عوض الله

عن مصنع  15253برقم  21211222، قيد فى  511110111احمد هشام عليان محمد هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

اح بنشاط/بيع مالبس تاريخ االفتت -اطى من شارع الترعه السلطوحيهش.عبدالع13مالبس ، بجهة : للتاجر محل رئيسى بالعنوان/

سجل تجارى العبور22111وقيد برقم 2117/1/1  

عن مصنع قطن  15252برقم  21211227، قيد فى  111110111هانى مصلح حسن عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

الحميد محمد عبد الوهابالعكرشة بملك/ عالء عبد  -، بجهة : ابو زعبل البلد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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عن مصنع غسيل  15257برقم  21211231، قيد فى  311110111جاد يشوع جاد بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

بنشاط/  11/1/2117ش وسط البلد عزبة عاطف المطريةافتتح فى  4وتكسير بالستيك ، بجهة : للتاجر محل رئيسى بالعنوان /

غرفة القاهرة 1414تحت رقم  تجارة مخلفات وخرده وقيد  

عن مصنع غسيل  15257برقم  21211231، قيد فى  311110111جاد يشوع جاد بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 وتكسير بالستيك ، بجهة : ش على عبدالحميد الخصوص ملك/ يوسف جاد يشوع

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

ــــــــــــــــــــــ      

 

قامة ايه أحمد حمدان محمد حكيم بدر الدين وشريكتها   شركة  ،  المقاوالت العامه وإدارة المشروعات والتوريدات العموميه وإ -  1

،  15242برقم  21211215،قيدت فى  3111110111المقابر فيما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العسكريه  ،رأس مالها   

عسكريه ، لعامه وإدارة المشروعات والتوريدات العموميه وإقامة المقابر فيما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العن المقاوالت ا

( الدور االرضى ابراج المركز العالمى للتطوير العقارى1( مدخل )1( شقه )12،11بلوك) 211بجهة : الحى االول منطقه   

ليف وتصنيع وشريكه   شركة  ،  تصنيع المعدات الصناعية لمصانع التعبئة والتغ شركة رائد الهندسة الصناعية عبدالسالم -  2

 1511110111مالها    ماكينات التعبئة والتغليف والسيور الناقلة وخطوط التعبئة والتغليف وتعبئة مواد البناء لحساب الغير    ،رأس

عبئة والتغليف نع التعبئة والتغليف وتصنيع ماكينات الت، عن تصنيع المعدات الصناعية لمصا 15247برقم  21211212،قيدت فى 

بلوك بالمنطقة الصناعية  22111والسيور الناقلة وخطوط التعبئة والتغليف وتعبئة مواد البناء لحساب الغير ، بجهة : العقار رقم 

1بالدور العلوى مجمع االمم الصناعى للصناعات الصغيرة رقم  24بمدينة العبور رقم   

لعمليه اء رجب اسماعيل وشريكها   شركة  ،   كونسيرج خدمه ودعم وتلبية ومساعدة العمالء فى احتياجاتهم وانشطتهم ااسر -  3

نت بعد الحصول وبالمثل للشركات المصريه واالجنبيه وتنظيم الحفالت والمؤتمرات فيما عد االمن والحراسه وتوريد العماله واالنتر

، عن كونسيرج خدمه ودعم وتلبية  15227برقم  21211212،قيدت فى  1511110111ها   على التراخيص الالزمه  ،رأس مال

رات فيما عد االمن ومساعدة العمالء فى احتياجاتهم وانشطتهم العمليه وبالمثل للشركات المصريه واالجنبيه وتنظيم الحفالت والمؤتم

12134الحى التاسع بلوك  3شقه  1الزمه ، بجهة : عماره والحراسه وتوريد العماله واالنترنت بعد الحصول على التراخيص ال  

العسكريه  وليد وائل احمد عوض الله وشريكته   شركة  ،  المقاوالت والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات االنترنت والمالبس -  4

يه فيما عدا خدمات االنترنت ، عن المقاوالت والتوريدات العموم 15241برقم  21211212،قيدت فى  51110111،رأس مالها    

 والمالبس العسكريه ، بجهة : القلج البلد ش. الجمل

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  
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تم محو/شطب السجل  تم    21211214، وفى تاريخ    12777عود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : جمال نصيف ملك مس   - 1

 الغاء الفرع بطلب تأشير

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    2151سالمه محمد محمد سالمه فرحان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

نهائيا السجل  تم محو القيد بسبب ترك التجارة  

تم محو/شطب السجل  ترك    21211215، وفى تاريخ    1324مرزق عجايبي ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 التجاره نهائيآ

تم    21211215، وفى تاريخ    13454اشرف شعبان حميدة محمود ابو شعير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 محو/شطب السجل  ترك التجاره نهائيآ

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    1271محمد احمد ابراهيم حنفى ابو سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

تم محو القيد بطلب تأشير  السجل  

تم محو/شطب السجل  تم    21211213، وفى تاريخ    111حسين عبدالرحيم حفناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 محو القيد بطلب تأشير

طب السجل  تم تم محو/ش   21211217، وفى تاريخ    11255جمال محمد سعد شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    1221سلوى محمود عبدالغنى صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 ترك التجاره نهائيآ

تم محو/شطب السجل  تم محو    12112252، وفى تاريخ    432جمال حسين قاسم محرم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211231، وفى تاريخ    4224أحمد علي محمود زويده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 ترك التجاره نهائيآ

تم محو/شطب السجل  ترك    21211231، وفى تاريخ    2332صيدلية هالة احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 التجاره نهائيآ

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   21211215وفي تاريخ ،   11413محمد صابر محمد محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  1111110111ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعدي   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211215وفي تاريخ ،   11472محمد السيد عبد المنعم حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   13771سبق قيده برقم  كرم فكرى فهمى بربرى  تاجر فرد ،، -  3

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   4241عصام عبد الرحيم حسن عامر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  511110111رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل   
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تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   11221سعيد محمد بيومي الطوخي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   11731يده برقم محمد فرج محمد غنيم  تاجر فرد ،، سبق ق -  6

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   21211212وفي تاريخ ،   5111فتحى عبدالمسيح سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  511110111ليصبح رأس ماله ، تعديل رأس المال     

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   11234بطه اسماعيل على معبد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   12425 سامح حسن فهمى ابو صفيه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم -  9

جنيه  511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211222وفي تاريخ ،   13225عبد الله أبوبكر خليل محمد عليوه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  511110111لمال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس ا   

تم تعديل رأس المال   21211222وفي تاريخ ،   15254احمد محمد عثمان مصطفى الشحرى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  511110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   12221قيده برقم سامح ثابت سيد عالم  تاجر فرد ،، سبق  -  12

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   13271سعيد خالد سعيد محمد إمام الدرع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  1111110111ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تع   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   11121اسالم عبد الرؤف عبد الله عواد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  551111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211231وفي تاريخ ،   15523بد المجيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم خلود اشرف مصطفى احمد ع -  15

جنيه  511110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  12777جمال نصيف ملك مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/الخصوص ش. مسجد النور ملك/ نصيف ملك مسعود

تم تعديل العنوان , وصف  42121121وفي تاريخ  12777جمال نصيف ملك مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

12777والمقيد برقم تابع  2112/1/4فى 33الـتأشير:   ، إالغاء الفرع المودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  11413محمد صابر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

متولى من ش الورشة الخانكةالـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/ الخصوص ش مصطفى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل  21211215وفي تاريخ  15243مصطفى ابراهيم عبد المقصود ابراهيم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

مقصود ابو زعبل شرق السكة الحديد بجوار مسجد عمر بن الخطاب ملك / ابراهيم عبد ال -العنوان , وصف الـتأشير:   ، الخانكة 

يمابراه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  15245دعاء فتحى سيد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

ب مساكن مصر للطيران ملك/دعاء فتحى سيد احمد سيد 24بالدور الثالث بعد االرضى عقار  11الـتأشير:   ، شقة رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  15244ق قيده برقم    اشرف منصور امين عوض ، تاجر فرد ،  سب -  6

الخانكة -سرياقوس -الـتأشير:   ، عزبة حسيب    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  1271محمد أحمد إبراهيم حنفي ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

لقلج ش. الجمل ملك/حسن على محمد المليجىالـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/ ا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  1271محمد أحمد إبراهيم حنفي ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

  الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع الى/القلج البلد ش. الشيخ بيومى نصر ملك/ عبدالعزيز عبدالسالم النجار

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  1271محمد أحمد إبراهيم حنفي ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

1271والمقيد بتابع  2111/4/12فى 324الـتأشير:   ، تم إالغاء الفرع المودع برقم   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  15242قيده برقم     ام بى لالستيراد والتصدير وخدمة نقل العمال ، تاجر فرد ،  سبق -  10

23ش صبحى الترفيهى شقة  41العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  13241أحمد عبد الحميد سيد عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

ص ش البترول حوض االماين ملك/ عبدالحميد السيد عبدالعزيزوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى الخصو   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  11212عمر على حامد ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

  الـتأشير:   ، مدينة تبارك حوض حسيب ارض الجمعية ملك/ هبه محسن حامد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  15242، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     الحسن محمد خلف مبارك -  13

حوض الحلف سرياقوس الخصوص -الـتأشير:   ، ش الخليج المصرى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  11212عمر علي حامد أبو الخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

له استيراد بنشاط/ الستغال -، افتتاح فرع بالعنوان/مدينة تبارك حوض حسيب ارض الجمعية ملك / هبة محسن حامد   الـتأشير: 

11212وقيد برقم تابع  12/2/2121بتاريخ  211كيماويات ومنظفات صناعية اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211يخ وفي تار 12212حنان سعد محمود عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

مجمع الخفيف ابو زعبل ملك/ مؤسسة الخفيف للمقاوالت والتجارة 137حتى  133الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى / محالت رقم    

الـتأشير: تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  13247حسين ابوالقاسم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

، تعديل اسم المالك الى/ حسين ابو القاسم السيد حسن    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  15241عبد القوى محمد حسن عرابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

حمد حسن عرابىالـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/ ابوزعبل العكرشه أرض مجمع الخفيف الصناعى ملك/ احمد م  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  15251احمد محمود رأفت احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ش ابومترد ملك/ سامح السيد عبدالرؤوف غالب 2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211225تاريخ  وفي 14173ابراهيم احمد عبد المؤمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

راهيم احمد الـتأشير:   ، تصحيح العنوان الى / حوض خارج الزمام ناحية ابوزعبل بجوار مصنع الشريف ملك/ جمال عبدالحميد واب

  عبدالمؤمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تعديل العنوان , وصف  تم 21211222وفي تاريخ  11112عصمت محمد سعيد عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

بنشاط/ مقاوالت  -ش. عبدالله ابودومه ملك/ محمد سعيد عبدالمنعم 5الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان/ الخصوص

11112وقيد برقم تابع 2121/2/22فى732وتوريدات عموميه اودع برقم    

تم تعديل العنوان ,  21211222وفي تاريخ  15254قم    احمد محمد عثمان مصطفى الشحرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  21

 وصف الـتأشير:   ، ابوزعبل خلف مسجد التقوى ملك/محمد احمد الحسنى الزملى

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  11112عصمت محمد سعيد عبالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

الخصوص ملك/ محمد سعيد عبدالمنعم -بو دومه ش عبدالله ا 5الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  11112عصمت محمد سعيد عبالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

كز رالـتأشير:   ، للتاجر محل رئيسى بالعنوان ش عبدالحميد خالد من ش الخصوص العمومى ملك/ هشام على نجم بنشاط/ م

الخانكة 11112وقد قيد تحت رقم  11/5/2115فى  274اتصاالت تليفونية وقد اودع برقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  11112عصمت محمد سعيد عبالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

فى  2127يوسف عبدالسميع وقد اودع برقم الـتأشير:   ، للتاجر فرع بالعنوان ش شعبان القللى الخصوص ملك/ حسن 

الخانكة 11112وقيد تحت رقم تابع  14/11/2112   

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  15252مصطفى السيد عبد الخالق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

لخالق احمدملك/ مصطفى السيد عبدا -ارض جمعية النصر -الـتأشير:   ، ابوزعبل    

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  15253احمد هشام عليان محمد هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

 الـتأشير:   ، اسفل برج العمده من شارع مدرسة الفتح الخاصه ملك/ ربيع احمد درويش عوض الله

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  15253سبق قيده برقم      احمد هشام عليان محمد هريدى ، تاجر فرد ، -  27

 بنشاط/بيع مالبس تاريخ االفتتاح -ش.عبدالعاطى من شارع الترعه السلطوحيه13الـتأشير:   ، للتاجر محل رئيسى بالعنوان/

سجل تجارى العبور22111وقيد برقم 2117/1/1  

تم تعديل العنوان , وصف  21211222وفي تاريخ  15251جمال حسن عبد المنعم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

ملك/ جمال حسن عبد المنعم سيد -ش مدرسة جمال الدين  -القلج  -الـتأشير:   ، الخانكة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  25515وليد عطا السيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

ملك/ جمال سعيد عباس دنيا -الـتأشير:   ، ش محمد كريم ابوزعبل البلد   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  15252هانى مصلح حسن عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

كرشة بملك/ عالء عبد الحميد محمد عبد الوهابالع -الـتأشير:   ،  ابو زعبل البلد   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211231وفي تاريخ  15257جاد يشوع جاد بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

وخرده وقيد  بنشاط/ تجارة مخلفات 11/1/2117ش وسط البلد عزبة عاطف المطريةافتتح فى  4، للتاجر محل رئيسى بالعنوان / 

غرفة القاهرة 1414تحت رقم    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211231وفي تاريخ  15257جاد يشوع جاد بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

،  ش على عبدالحميد الخصوص ملك/ يوسف جاد يشوع    

تم تعديل  21211231وفي تاريخ  15252،  سبق قيده برقم    رافت احمد جالل عبد الحميد هاشم الضريبى ، تاجر فرد  -  33

الحى السادس -مركز الحى السادس   -بالدور االرضى المرتفع  22العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة تجارى رقم   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211214وفي تاريخ  12777فرد ،  سبق قيده برقم   جمال نصيف ملك مسعود ، تاجر  -  1

 تعديل النشاط الى/ تجارة المواد الغذائيه تجزئه وجمله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211215وفي تاريخ  11413محمد صابر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

لى/ تجارة وتوزيع المالبستعديل النشط ا   

تم تعديل النشاط , وصف 21211215وفي تاريخ  15511احمد عبدالمقصود احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير:  يضاف الى النشاط/ نقل بضائع بالسيارات فى حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  13771تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    كرم فكرى فهمى بربرى ، -  4

 تعديل النشاط الى/ مقاوالت عمومية وتوريدات عمومية فيما عدا خدمات االنترنت وتوريد المالبس العسكرية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21121121وفي تاريخ  15542ياسر عبده مصطفى عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 تعديل النشاط الى / مصنع لصناعة المالبس الجاهزة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  223أحمد حسين أحمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 تعديل النشاط الى / تجارة السيارات الجديدة والمستعملة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211213وفي تاريخ  11221محمد بيومي الطوخي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعيد -  7

اضاف نشاط / مقاوالت عمومية   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  5143السيد ابراهيم على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

ط الى / ورشة وتجارة تيل فرامل ودبرياجتعديل النشا  

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  15241عبد القوى محمد حسن عرابى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير:  تعديل النشاط الى/ صناعة األقطان

تم تعديل النشاط , وصف 21211224ي تاريخ وف 12212حنان سعد محمود عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

االنترنت وتوريد  التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / مصنع لتشغيل وطالء المعادن واالستيراد والتصدير وتوريدات فيما عدا خدمات

 الزىالعسكرى

تم تعديل النشاط , وصف 42121122وفي تاريخ  14523شيماء عبدالحكيم فاروق عزالدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير:  يحذف من النشاط/ األستيراد

تم تعديل النشاط , 21211222وفي تاريخ  15254احمد محمد عثمان مصطفى الشحرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 وصف التأشير:  توريدات عموميه فيما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , وصف 21211231وفي تاريخ  7711د العبساوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سمير حافظ محم -  13

 التأشير:  نعديل النشاط الى/ تجارة البذور وتصديرها وتصدير الكيماويات والمبيدات والمخصبات الزراعية

تم تعديل النشاط , وصف 21211231في تاريخ و 11121اسالم عبد الرؤف عبد الله عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير:  إضافة نشاط الى/ إنشاء وإدارة المدارس

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

شركة , وصف تم تعديل نوع ال21211227وفي تاريخ  15255وليد عطا السيد محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  11212عمر على حامد ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  15251احمد محمود رأفت احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  15242ام بى لالستيراد والتصدير وخدمة نقل العمال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

تأشير: خاصالشركة , وصف ال  

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  15252مصطفى السيد عبد الخالق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  15243مصطفى ابراهيم عبد المقصود ابراهيم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

, وصف التأشير: خاصالشركة   

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  15257جاد يشوع جاد بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  15253احمد هشام عليان محمد هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

خاصوصف التأشير:   

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  15254احمد محمد عثمان مصطفى الشحرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  15244اشرف منصور امين عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211231وفي تاريخ  15252رافت احمد جالل عبد الحميد هاشم الضريبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  15242الحسن محمد خلف مبارك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  15252هانى مصلح حسن عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  15245دعاء فتحى سيد احمد سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211222وفي تاريخ  11112سعيد عبالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عصمت محمد  -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211222وفي تاريخ  15251جمال حسن عبد المنعم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: اضافة السمة التجارية لتصبح/ االرزاق  11413تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211215،  فى تاريخ :   -  1

يعبالله للتجارة والتوز    

الى: تعديل السمة التجارية الى / االخالص  13771تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  2

   للمقاوالت والتوريدات العمومية

/ معرض التوحيد  الى: تعديل السمة التجارية الى 223تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  3

   لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة

الى: تعديل السمة التجارية الى/ تارجيت  11221تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211213،  فى تاريخ :   -  4

   للتكييف والتبريد والمقاوالت العمومية

الى: إضافة السمه التجاريه الى/ األمل فى الله 15241الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم 21211223،  فى تاريخ :   -  5    

الى: احمد محمد عثمان مصطفى الشحرى 15254تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211222،  فى تاريخ :   -  6    

الى: سمارت تريدنج 15254تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211222،  فى تاريخ :   -  7    

الى: تعديل السمة التجارية الى / سكوب لتجارة  7711تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  8

   البذور وتصدير الكيماويات والمبيدات

ــــــــــــــــــــــ      

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم    21211212، وفى تاريخ    13321فاطمة احمد محمد ابو الحسن وشريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 1

ها نهائيامحو/شطب السجل  تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيت  

، وفى تاريخ    13321تعديل عنوان الشركة الى/ محاسن الحادى محمد بدرى وشريكيها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 2

تم محو/شطب السجل  تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا   21211212  

، وفى    13321لحسن وشريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : تعديل األسم التجارى للشركةالى/فاطمه احمد محمد ابو ا   - 3

تم محو/شطب السجل  تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا   21211212تاريخ   

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    3277محمد غريب احمد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 4

ركه وتصفيتها نهائيآفسخ الش  

تم    21211224، وفى تاريخ    1112هيثم حازم عبدالعزيز محمود وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 5

 محو/شطب السجل  فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

تم    21211224فى تاريخ ، و   1112شركه الفتح النتاج الخبز السياحى والبلدى  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 6

 محو/شطب السجل  فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

   21211224، وفى تاريخ    1112هيثم حازم عبدالعزيزمحمود الشوربجى وشريكته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 7

 تم محو/شطب السجل  فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,  21211211وفي تاريخ   ، 12311جمال الدين ابو السعود وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  5111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي  12311ى/ احمد محمد محمد السيد جاد الله وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،تعديل االسم التجارى للشركه ال -  2

جنيه  5111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211تاريخ   ،   

وفي تاريخ    15111ة بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،تعديل االسم التجارى للشركة الى / عمرو عبدالعزيز طلبه وشريكته توصي -  3

جنيه  1111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211224،   

تم تعديل رأس المال ,  21211224وفي تاريخ   ، 15111عمرو عبدالعزيز طلبه  وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  1111110111صف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،و   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  15551ايمان عادل محمد سباعى وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  1

شارع مدرسة الشمس -شير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ الخانكة وصف الـتأ   

تم  21211212وفي تاريخ  15247شركة رائد الهندسة الصناعية عبدالسالم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  2

 34لثالثة قطعة الصناعية جنوب ا تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان/ مدينة برج العرب بالمنطقة

الصادر من جهاز مدينة برج العرب  11/12/2112بناءا على اخطار التخصيص المحرر فى  2م 21212بمساحة  2بلوك رقم 

  الصادر لصالح الشركة وقد اودع برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

غيل وادارة جارى للشركه ليصبح/ عمرو عنبر احمد على وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / اقامة وتشتعديل االسم الت -  1

تى التعليم المدارس حتى التعليم الثانوى ليصبح النشاط/ المقاوالت العامه واالستثمار العقارى واقامة وتشغيل وادارة المدارس ح

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224وفي تاريخ  14513الثانوى ،  سبق قيدها برقم     

ى ليصبح عمرو عنبر احمد على وشريكه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط / اقامة وتشغيل وادارة المدارس حتى التعليم الثانو -  2

وفي  14513م   ى ،  سبق قيدها برقالنشاط/ المقاوالت العامه واالستثمار العقارى واقامة وتشغيل وادارة المدارس حتى التعليم الثانو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224تاريخ   

ة المواد سمير عبد العال محمد احمد وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستيراد من غرض الشركه ليصبح النشاط /تجار -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن12112222وفي تاريخ  4737العازله والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل االسم التجارى  15111توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211224،  فى تاريخ :   -  1

 للشركة الى / عمرو عبدالعزيز طلبه وشريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

برقم       21211212فاطمة احمد محمد ابو الحسن وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

13321 

طة ، تاريخ خص ومشهر عنه توصية بسيتعديل عنوان الشركة الى/ محاسن الحادى محمد بدرى وشريكيها  توصية بسيطة  مل -  2

13321برقم       21211212:   

ية بسيطة ، تعديل األسم التجارى للشركةالى/فاطمه احمد محمد ابو الحسن وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توص -  3

13321برقم       21211212تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

11413برقم       21211215، تاريخ :  231محمد صابر محمد محمود     -  1  

11472برقم       21211215، تاريخ :  227محمد السيد عبد المنعم حسن     -  2  

13454برقم       21211215، تاريخ :  224  2115/3/7-مود ابو شعير  جاشرف شعبان حميدة مح -  3  

13454برقم       21211215، تاريخ :  225اشرف شعبان حميدة محمود ابو شعير     -  4  

11472برقم       21211215، تاريخ :  222محمد السيد عبدالمنعم حسن     -  5  

2151برقم       21211215، تاريخ :  233سالمه محمد محمد سالمه فرحان     -  6  

2151برقم       21211215، تاريخ :  234سالمه محمد محمد سالمه فرحان     -  7  

2151برقم       21211215، تاريخ :  235سالمه محمد محمد سالمه فرحان     -  8  

2151برقم       21211215، تاريخ :  232  سالمه محمد محمد سالمه فرحان   -  9  

1324برقم       21211215، تاريخ :  221  2111/1/21-مرزق عجايبي ميخائيل  ج -  10  

1324برقم       21211215، تاريخ :  222  2114/1/21-مرزق عجايبي ميخائيل  ج -  11  

1324  برقم     21211215، تاريخ :  223مرزق عجايبي ميخائيل     -  12  

4112برقم       21211215، تاريخ :  222سعيد فتحى عبده قنديل     -  13  

11545برقم       21211212، تاريخ :  241سعيد يواقيم مسيحه داود     -  14  

1271برقم       21211211، تاريخ :  241محمد احمد ابراهيم حنفى ابو سالم     -  15  

1271برقم       21211211، تاريخ :  251و سالم    محمد احمد ابراهيم حنفى اب -  16  

223برقم       21211211، تاريخ :  244أحمد حسين أحمد     -  17  

1271برقم       21211211، تاريخ :  247محمد أحمد إبراهيم حنفي ابو سالم     -  18  

1271رقم   ب    21211211، تاريخ :  242محمد أحمد إبراهيم حنفي ابو سالم     -  19  
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