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 توريد عن 85503 برقم 20201027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القادر عبد محمد عوني ايمان -  1

 امنيه موافقه) الضوئيه وااللياف المراقبه وكاميرات الحاسب واجهزه الكهرباء اعمال وجميع والشركات المصانع مستلزمات جميع

 االرضي الدور المعادي العاشر الشطر ب 8:  بجهة ،( 2020 لسنه 222 رقم

 ، كرشه مطعم عن 85443 برقم 20201018 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد الفتاح عبد احمد -  2

 الخليلى خان11/الجمالية:  بجهة

 ورشه عن 85501 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي رزق حمدي محمد -  3

 العقار مدخل يمين- االرضي بالدور محل- العمومي البساتين ش 7:  بجهة ، نجاره

 مكتب عن 85396 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد رشاد محمد سعيد -  4

 بك  حسنى حاره 4:  بجهة ، واكسسوارته العسكريه المالبس عدا فيما مالبس توريد

 بيوتى عن 85359 برقم 20201001 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالستار جابر عبده -  5

 المعادى الرحمة مسجد ش 3:  بجهة ، الصحية النوادى مستلزمات و التجميل لمستحضرات صالون

 استيراد عن 85436 برقم 20201014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمود حسني محمد -  6

 الثالث بالدور شقة الخليفة القادرية شارع 53:  بجهة ، 19 والمجموعة 16 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما وتصدير

 تسويق عن 85478 برقم 20201022 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم عيد محمد -  7

 الالسلكي تقسيم كامل احمد ش22 البساتين:  بجهة ، 2020ل293 رقم االمنية الموافقة بموجب وكورسات مواقع وتصميم الكتروني

 تجاره عن 85474 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمد محمود محمد -  8

 5 بالعقار االرضى بالدور 5 رقم محل:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا)  جاهزة مالبس

 عطارة عن 85439 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان دانيال عبده صبرى -  9

 النبى اثر ساحل ش 17:  بجهة ، غذائية مواد وتوريد وتعبئة

 بيع عن 85381 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحافظ عبد سيد حمدان -  10

 برقم 2019 لسنه 496 رقم امنيه مواققه بموجب الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما مستلزماتكمبيوتر

 كمبيوتر سمارت مول 151 ش الزراعى حلوان مصر تقاطع 25 عقار 20 بى:  بجهة ،/ 2020/1/ 2 بتاريخ 133 صادر

 تجاره عن 85505 برقم 20201027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف ابراهيم عطيه سعيد -  11

 البساتين دسوقى عزبه الجوهرى محمد ش 11:  بجهة ، معادن

 ورشه عن 85482 برقم 20201025 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد احمد فوزيه -  12

 ناصر منشيه الدويقه الشركه ش 1/  الجماليه:  بجهة ، كرتون

 ، داخليا عماله نقل عن 85459 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عيد حسن عيد -  13

 اسمنت طره الحليم عبد السالم عبد ش 76 بالعقار االول بالدور مكتب المعادي:  بجهة

 االعالف تجارة عن 85434 برقم 20201014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيبه احمد سيد محمد -  14

 3 رقم محل ثروت الخالق عبد ش 54:  بجهة ، والعطارة وتعبئتها الغذائية والمواد

 عن 85372 برقم 20201004 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعميرة محمد ابراهيم سامى شيماء -  15

 1 رقم محل القصرالعينى ش 61 زينب السيدة:  بجهة ، االدوية عدا فيما طبية مستلزمات بيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 خدمات عن 85458 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  ارمانيوس سدره الفى ريمون -  16

 االمل ابراج 99 المعادى:  بجهة ، بترولية

 تجارة عن 85480 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود ابراهيم محمود -  17

 خيرهللا ع النجاح ش/  13 القديمه مصر:  بجهة ، وحديد ومقاوالت اخشاب

 مقاوالت عن 85472 برقم 20201022 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن سيد محمود حسن -  18

 الشعب مجلس ش من الناصرية ش 83:  بجهة ، بناء مواد وتوريد

 عن 85455 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل يوسف مصطفى محمد -  19

 الجديدة المعادى الثامن الشطر 3 ق 66 نموذج المعادى:  بجهة ، عمومية توريدات

 ، صيدليه عن 85378 برقم 20201004 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد محمد زينب -  20

 التضامن ش ناصيه 69 ش 2:  بجهة

 و توريد عن 85428 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسطاوى حسنين سليمان رشا -  21

 2 الدور 22 شقة الثالثة المرحلة بيتشو ش 16 المعادى:  بجهة ، التصدير و الجرانيت و الرخام تركيب

 تجاره عن 85479 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المالكى اسماعيل عمرو -  22

 النبى اثر ساحل 43 رقم شونه 34:  بجهة ، بالجمله غالل

 كوافير عن 85465 برقم 20201020 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نيقوال شكري نيقوال شريف -  23

 المعادي زهراء الثاني الدور ب 1 رقم بالعقار التعمير شركة عمارات 23 شقه المعادي:  بجهة ، حريمي

 مكتبى اثاث بيع عن 85429 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن على -  24

 المعادى - كوتسيكا -االسالم نور شارع 9:  بجهة ،

 بيع عن 85363 برقم 20201001 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد حسين مصطفى محمد -  25

 المنيره حلوان ش 26:  بجهة ، التليفون خطوط عدا فيما محمول اكسسوارات

 خدمات مكتب عن 85514 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواحد عبد سيد حسن -  26

 ناصر منشاه الحديد السكه ش15 الجماليه:  بجهة ، نظافه

 نباتات توريد عن 85448 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على سيد عمرو -  27

 المقطم - 1 اطلس اسكان 1 م 8 ب 5 شقه:  بجهة ، حدائق وتنسيق

 عن 85496 برقم 20201026 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش فرج فرج الحكيم عبد سمر -  28

 شقه طره بركات منشيه 21:  بجهة ، تصدير

 عن 85365 برقم 20201001 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم مصطفى ناصر -  29

 المنيره سرى اسماعيل ش 17:  بجهة ، مقهى

 توريد عن 85424 برقم 20201012 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبده محمد عبده محمود -  30

 بعد العماله وتوريد واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما ومستلزماتها ومحمول الى حاسب

 38:  بجهة ، 20209/9/20 6178 صادر بتاريخ 2020 لسنه 227 رقم امنيه موافقه بموجب الالزمه التراخيص على الحصول

 التلول ش

 تجارة عن 85371 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي محمود جمعة عيد -  31

 اليهود ح الفراخ سوق 4 االرضي بالدور محل:  بجهة ،(  واكسوارتها العسكرية المالبس)  عدا فيما جاهزة مالبس

 عن 85508 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمود المنعم عبد كريمه -  32

 الخليفة االول بالدور 2شقه المقطم 9ش 391ق:  بجهة ، ومستلزماتها العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس تصنيع
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 عن 85462 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائية المواد وتوزيع لتجارة السؤالي -  33

 محل الخليفة شيخون ش الميضه درب 4 تسلسل 2 الخليفه:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع تجارة

 بيع عن 85506 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد محمد القادر عبد عماد هدير -  34

 االرضى الدور 1 رقم محل الجديدة المعادى 263 ش 20 المعاد:  بجهة ، اثاث

 نباتات توريد عن 85448 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على سيد عمرو -  35

 المقطم ا اطلس اسكان 1م8 ب5شقة/ الخليفة:  بجهة ، وتنسيق

 بقالة عن 85449 برقم 20201018 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح توفيق صادق ناصر -  36

 أ المنطقة المقطم الوسطى الهضبة الخامس الحى 6469 ق:  بجهة ، شاملة تموينية

 مقاوالت عن 85440 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح محمد عاشور -  37

 داود محمد ش23 البساتين:  بجهة ، وتوريدات عمومية

 تجارة عن 82341 برقم 20201014 فى قيد ، 550000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الرحمن عبد طه كريم -  38

 6 رقم محل الزمالك حسين طه/ د شارع 3:  بجهة ، وانتيكات وستائر سجاد وبيع عمومية وتوريدات مفروشات

 ، جزاره عن 85395 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف محمد جمعه  محمود -  39

 1 التجارىمحل بالسوق الثالث بالتجمع المحموديه شركه أ 19:  بجهة

 تخليص عن 85403 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حنا هللا عطا جورج -  40

 907 شقة 9 الدور عدلي ش 26:  بجهة ، جمركي

 ، نجف تجارة عن 85402 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فهمى فوزى فهمى -  41

 االرضى الدور 7 رقم محل الطواشي ش 5:  بجهة

 85399 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد مصطفى سيد عبدالرحمن -  42

 يوسف فرج من عبدالرحيم ماهر ش 29 السالم دار:  بجهة ، عمومية توريدات عن

 بالى عن 85491 برقم 20201026 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مصطفى ممدوح محمد -  43

 فى صادر 2020 لسنه 57 رقم امنيه موافقه بموجب الالزمه التراخيص على الحصول بعد  االنترنت عدا فيما ستيشن

 المنيره سامى امين ش 3:  بجهة ، 2020/4/28

 فيما مالبس بيع عن 85413 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد محمد -  44

 العابدين زين ش 56 بالعقار محل:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرية المالبس عدا

 توريدات عن 85446 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عيسى ربيع عيسى -  45

 محل ناصر منشية المياه خزان ش من التواب عبد حارة 5:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما عمومية

 بيع عن 85441 برقم 20201015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبود محمد مختار احمد -  46

 سيتى اللوق نوبار شارع 49/  عابدين:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات فيماعدا كمبيوتر مستلزمات

 ارضى 17 محل مول

 سوبر عن 85408 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدهللا عبدالعليم على -  47

 المقطم المستقبل تقسيم 110 ق الخليفة:  بجهة ، ماركت

 ، شاملة بقالة عن 85401 برقم 20201007 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النفري السيد زيدان حنان -  48

 البلد طرة التعاون ش فخري حسن ش20 المعادي:  بجهة

 بكافة القيام عن 85430 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكويدي ابراهيم خالد ريهام -  49

 المعادي - دجلة فيكتوريا ميدان210 شارع 2 عقار:  بجهة ، الديكورات اعمال
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 تاجير عن 85438 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمد احمد -  50

 الرازق عبد سكه ش من الرازق عبد حسن 17 بالعقار محل/  البساتين:  بجهة ، بالعموله سيارات

 استيشن بال عن 85490 برقم 20201026 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى سيد صالح تامر -  51

 سيناء تقسيم العاطى عبد فهمى ش 1/  المعادى زهراء:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما

 باعمال القيام عن 85426 برقم 20201013 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن احمد احمد هشام -  52

 وتوريد والحراس واالمن واالنترنت المصاحف و الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واالعالن الدعايه حمالت

 النيل كورنيش ا 13/  العادى:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد العسكريه والمالبس العماله

 مقاوالت عن 85422 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم عدلي هاني -  53

 المعادي حدائق الحرية ش من بكر حسن اوالد شارع 2:  بجهة ، ومستلزماتة الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما عمومية وتوريدات

 ، مكوجى عن 85364 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى محمد شاكر ياسر -  54

 الخشاب بستان ش 6 بالعقار المدخل يمين 1رقم محل:  بجهة

 و كشرى عن 85416 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  محمد عبدالباقى عاصم محمد -  55

 المعادى زهراء ج 86 كافور بطريق 13 الشطر المنصور برج 4:  بجهة ، مطاعم ادارة و حلوانى

 ورشه عن 85498 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس تناغو عياد عماد -  56

 االرضي فوق الثاني بالدور 6 ورشه اليهود حاره - زمرده عطفه 1:  بجهة ، مصوغات تشغيل

 توريدات عن 85464 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد حسن شعبان على -  57

 الشيشيني عبده ش33 السالم دار:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة عدا فيما عمومية

 ورشه عن 85498 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس تناغو عياد عماد -  58

 االرضي فوق الثاني بالدور 6 ورشه اليهود حاره - زمرده عطفه 1:  بجهة ، مصوغات تشغيل

 توريدات عن 85464 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد حسن شعبان على -  59

 الشيشيني عبده ش33 السالم دار:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة عدا فيما عمومية

 تجارة عن 85386 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عوض مصطفي محمد -  60

 صقرقريش عمارات 11 محل 88 عمارة:  بجهة ، السيارات صيانة مراكز وتجهيز صناعية معدات وتوريد

 عن 85407 برقم 20201007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب احمد محمود زكريا يوسف -  61

 1 مدخل االول الدور العرائس عمارات30 المعادي:  بجهة ، النصدير و 19 والمجموعه6 المجموعه من 36 الفقره دون االستيراد

 بيع عن 85431 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فهمى صادق احمد -  62

 االرضى بالدور محل القلعه شارع 21/  الخليفه:  بجهة ، غيارفسب وقطع اسكوترات

 تصدير عن 85373 برقم 20201004 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى عيسى احمد عبدهللا -  63

 نيركو مساكن 2 الشطر 11 قطعة 2 عمارة المعادى:  بجهة ، عمومية توريدات و

 مالبس مشغل عن 85509 برقم 20201028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد السيد محمد -  64

 القديمة مصر - 1 رقم شقة الزهراء مصطفى حسين من فنتىال ح19:  بجهة ، جاهزة ومنسوجات

 االحذيه تجارة عن 85475 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل ياسر محمد عبدهللا -  65

 المعادى - مول جراند 609 محل:  بجهة ، ومايليها

 صالون عن 85409 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ احمد حامد خالد -  66

 الجاهزة المساكن المقطم 9 ش باالرضى محل 3 مدخل 5 بلوك الخليفة:  بجهة ، حالقة



 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

 مالبس بيع عن 85382 برقم 20201005 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالملك كامل بخيت -  67

 االرضى بالدور محل السيدة ميدان 41 زينب السيدة:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة

 توريد عن 85361 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش عبدالفتاح محمود مروه -  68

 السالم دار الفتح شوقى ش 57:  بجهة ، طبية مستلزمات

 عن 85504 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشوح السعيد الغنى عبد مصطفى -  69

 زبنب السيده العينى القصر ش 81:  بجهة ، ستيشن بالى

 عن 85432 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحسينى الدين صالح مها -  70

 المنيل الصيرفى بكر ش 9 القديمة مصر:  بجهة ، صيدلية

 عن 85471 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائية المواد لتوريد الحديدى مؤسسة -  71

 الجديدة المعادى العرائس مساكن 3 مدخل 10 ش المعادى:  بجهة ، غذائية مواد توريدات

 بيع عن 85370 برقم 20201001 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشمسية للنظارات رائد مؤسسة -  72

 3 رقم محل جاويش العزيز ش 13 عابدين:  بجهة ، شمسية نظارات

 عن 85388 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحميد عارف مصطفى -  73

 الجزائر ش من المختار ش 6 المعادى:  بجهة ، ةعمومي توريدات و عامة مقاوالت

 عن 85362 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدالحميد سعيد نصار رانيا -  74

 البساتين مهران ش امتداد الحرية ش 9:  بجهة ، صيدلية

 تغليف و تعبئة عن 85477 برقم 20201022 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام هللا عبد محمد عمرو -  75

 العزيز عبد على من متفرع الدين سراج احمد ش 20 البساتين:  بجهة ، غذائية منتجات توزيع و

 بيع عن 85421 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمود صابر محمد -  76

 المعادى - كوتسيكا - االسالم نور شارع 1:  بجهة ، سجاد

 االعالف تجارة عن 85414 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امام منجود خالد -  77

 االرضى بالدور مكتب الزراعى حلوان مصر متوسط عثمان ابراج 11 المعادى:  بجهة ، خاماتها و

 ماركت سوبر عن 85392 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سيد زين رمضان -  78

 محل الحليمة السادات ميدان ش 15:  بجهة ،( بقالة) 

 ، صيدلية عن 85497 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناصر عبد جمال/ صيدليةد -  79

 الخليفة - المقطم الوسطى الهضبه السادس الحى 7449:  بجهة

 عن 85473 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن الدسوقى ابراهيم هدى -  80

 زينب السيدة -البغال الشيخ ش 3 بالعقار االول بالدور شقه:  بجهة ، عموميه توريدات

 حالق عن 85418 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كليب  حافظ صابر السالم عبد -  81

 الفلكي ش 49 عابدين:  بجهة ، رجالي

 قطع بيع عن 85423 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محمد حماده كريم -  82

 قريش صقر عمارات 247 عماره 1 محل:  بجهة ، السيارات وصيانه سيارات غيار

 توريدات عن 85452 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد سمير نسرين -  83

 المقطم 17 ش 7003:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما عمومية

 تغليف و تعبئة عن 76390 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شحاته احمد سيد -  84

 السالم دار(  مطر عزت)  مطر عزت محمد ش 46/48:  بجهة ، غذائية مواد



 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

 مقاوالت عن 85440 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح محمد عاشور -  85

 داود محمد ش 23 ساتينالب:  بجهة ، توريدات و عمومية

 مكتب عن 85400 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم محمد احمد -  86

 مهران سعد شارع من طلب حاره 1بالعقار محل البساتين:  بجهة ، عمومية توريدات و مقاوالت

 سيارات خدمة عن 85410 برقم 20201007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لخدمة قنديل -  87

 المقطم باالرضى محل القنال مساكن 44 بلوك الخليفة:  بجهة ، سيارات زجاج و سيارات تصليح و

 ورشة عن 85390 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بر يحى مصطفى محمد -  88

 االرضى بعد الثانى بالدور شقة الكبيرة الحمزية ش 41 االحمر الدرب:  بجهة ، احذية

 مكتب عن 85394 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر اليزيد ابو محمد ربيع -  89

 وحمامات والكافتريات والصاالت المالعب وادارة وتاجير الرياضية واالدوات المالبس توريد مجال في رياضية انشطة خدمات

 6 شقة الثاني الدور الجديدة المعادي الكويتية الشركة مساكن 35:  بجهة ، السباحة

 استيشن بالي عن 85391 برقم 20201006 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد  جمال محمد -  90

 ش96 المعادي:  بجهة ، 2020ل190 رقم االمنية الموافقة بموجب الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما

 القاهرة الدسوقي حسانين من 10

 مالبس بيع عن 85507 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبار السيد كمال محاسن -  91

 البساتين -كامل فايده ش من فخرى ش 54:  بجهة ، جاهزة

 بجهة ، جزاره عن 85461 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كمال على محمد -  92

 سعد صادق ش26 المعادي: 

 ادوات توريد عن 85419 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان محمود على كريم -  93

 السالم دار الفتح ش من السيد الفتناح عبد ش 65:  بجهة ، الكمبيوتر عدا فيما كهربائية

 تقديم عن 85360 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضبع سعدالدين رشاد محمد -  94

 الشرطة ابراج 91 عمارة 65 شقة:  بجهة ، المعادن تجارة و التعدين لشركات بالمعدات االمداد و وشحن نقل و فنية خدمات

 المعادى

 توريد عن 85411 برقم 20201007 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفي حسين زكريا رشدي تامر -  95

 على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما ومستلزماتها ومحمول الي حاسب

 التلول ش38 زينب السيدة زينب السيدة:  بجهة ،(  2020/  187 رقم امنية موافقه)   الالزمه التراخيص

 عامه مقاوالت عن 85502 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالوفا حمدى طه -  96

 النصر عزبه - البودرة مصنع ش 16:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد الرياضيه المنشات واداره  عموميه وتوريدات

 البساتين االرضى بالدور شقه

 ، نظافة خدمات عن 85444 برقم 20201018 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عدلى فارس ايمن -  97

 ناصر م الزرايب عطاهلل حكيم ش/الجمالية:  بجهة

 ماركت سوبر عن 85445 برقم 20201018 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد طلب عيد محمود -  98

 العالى السد ش 15:  بجهة ،

 قطع توريد عن 85417 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزالدين محمود سعيد عادل -  99

 االرضى بالدور شقه - الحجارة طره - النصر سيف ش 4:  بجهة ،(  ماكينات غيار قطع)  صناعية غيار

 وصيانه توريد عن 85393 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد نحمده اسامه خالد -  100

 على الحصول بعد وتوريدالعماله واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما التصوير ماكينات



 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

 بالدور 1 رقم شقه:  بجهة ، 2020/9/20 بتاريخ 6172 فى صادر لسنه 209 رقم امنيه موافقه بموجب الالزمه التراخيص

 اكتوبر 6 ش 13 رقم بالعقار االرضى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  التصدير و عمومية مقاوالت و عمومية توريدات  ،  شركة   عبدالحفيظ سمير مصطفى عمر ورثة -  1

 الخليفة:  بجهة ، التصدير و عمومية مقاوالت و عمومية توريدات عن ، 85454 برقم 20201019 فى ،قيدت 1500000.000

 112 شقة المقطم الدائرى القاهرة سما ابراج 10 برج

   مالها ،رأس   واكسسواراتها العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس بيع  ،  شركة   الجاهزه للمالبس ونان شركة -  2

 بجهة ، واكسسواراتها العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس بيع عن ، 85420 برقم 20201011 فى ،قيدت 50000.000

 ونان ممر 3 رقم محل حرب طلعت 34 النيل قصر: 

 عن ، 85457 برقم 20201019 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  حداده ورشة  ،  شركة   محمود حسن سيد ورثه -  3

 مكى عبدالحميد من سالمه فراج ش 17 السالم دار:  بجهة ، حداده ورشة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الماليه االوراق في السمسره  ،  شركة   الماليه االوراق لتداول الحرية شركة -  4

 من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز االنشطه هذه لممارسة الالزم الترخيص استصدار وبشرط السارية

 كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي االموال شركات مع الوجوه

   مالها ،رأس   التنقيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او الشركات هذه في تندمج ان لها يجوز

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الماليه االوراق في السمسره عن ، 85492 برقم 20201026 فى ،قيدت 50000000.000

 باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز االنشطه هذه لممارسة الالزم الترخيص داراستص وبشرط السارية والقرارات

 في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي االموال شركات مع الوجوه من وجه

 2:  بجهة ، التنقيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او الشركات هذه في تندمج ان لها يجوز كما الخارج،

 البلد وسط - النيل قصر من متفرع الجديدة البورصة ش

   مالها ،رأس  العمومية التوريدات و الوقاية و السالمه و النظافة و البترولية الخدمات  ،  شركة   شركاه و الشهاوى عصام -  5

 العمومية التوريدات و الوقاية و السالمه و النظافة و البترولية الخدمات عن ، 85375 برقم 20201004 فى ،قيدت 50000.000

 زكى احمد 107 البساتين:  بجهة ،

 المقاوالت و العقارى االستثمار و العربية مصر جمهورية داخل رحالت  ،  شركة   شركاها و عبدالرحمن مراد شيماء -  6

 20201006 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  مستلزماتة و الكمبيوتر اجهزة عدا فيما العمومية التوريدات و العمومية

 فيما العمومية التوريدات و العمومية المقاوالت و العقارى االستثمار و العربية مصر جمهورية داخل رحالت عن ، 85397 برقم

 المقطم - 9 ش من المتفرع - شعبان محمد ش 8326 رقم فيال:  بجهة ، مستلزماتة و الكمبيوتر اجهزة عدا

 على الحصول بعد و االنترنت خدمات عدا فيما ادارتها و مدرسه  ،  شركة   شريكتها و  معوض صادق الياس ليديا -  7

 عدا فيما ادارتها و مدرسه عن ، 85481 برقم 20201025 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  الالزمة التراخيص

)  مدارس بلوك 1 قطعة العاشر الشطر المعادى زهراء المعادى:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول بعد و االنترنت اتخدم

 ( د

 و االجهزة توريدات و تجارة  ،  شركة   الطبية المستلزمات و االجهزة توريدات و لتجارة شريكة و جاد عبدالمسيح شركة -  8

 توريدات و تجارة عن ، 85494 برقم 20201026 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  االدوية عدا فيما الطبية المستلزمات

 ش 31بالعقار الخاص بالميزانين 9 رقم االدرية الوحدة زينب السيدة:  بجهة ، االدوية عدا فيما الطبية المستلزمات و االجهزة

 الرشيدى



 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

   مالها ،رأس  واالنترنت ومستلزماته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما عموميه وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشريكته سعد جندى -  9

 ومستلزماته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما عموميه وتوريدات مقاوالت عن ، 85385 برقم 20201005 فى ،قيدت 500000.000

 السالم دار 2 شقه االول الدور الوفا ابو ش من الفضيل عبد السيد ش 6:  بجهة ، واالنترنت

 10000.000   مالها ،رأس   العسكري الزي دون جاهزة مالبس  ،  شركة   وشريكه محمد الحليم عبد صبحي اشرف -  10

 البلد وسط ثروت الخالق عبد ش40:  بجهة ، العسكري الزي دون جاهزة مالبس عن ، 85447 برقم 20201018 فى ،قيدت

 القاهرة

   مالها ،رأس  العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس و احذية بيع  ،  شركة   شريكة و حسن حسين جمال كريم -  11

 30:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس و احذية بيع عن ، 85437 برقم 20201014 فى ،قيدت 100000.000

 المعادى الثالث الشطر نيركو ش

 المعمارية والتشطيبات العمومية والمقاوالت انواعها بكافة البترولية الخدمات  ،  شركة   وشريكته محمد فاروق محمد -  12

   مالها ،رأس   ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما العمومية والتوريدات المساحى والرفع العقارى واالستثمار والتسويق

 والتشطيبات العمومية والمقاوالت واعهاان بكافة البترولية الخدمات عن ، 85460 برقم 20201020 فى ،قيدت 500000.000

 بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما العمومية والتوريدات المساحى والرفع العقارى واالستثمار والتسويق المعمارية

 االرضى فوق االول الدور شقة داخل حجرة اللوق باب علم ابو صبرى ش مكرر 1: 

 20201019 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  بالجمله المصوغات تجاره  ،  شركة   وشريكه رياض ميشيل مينا -  13

 الصاغه سكه ب54:  بجهة ، بالجمله المصوغات تجاره عن ، 85453 برقم

 ،رأس   سكيب والالند الطبيعي والحجر والجرانيت الرخام واعمال المقاوالت  ،  شركة   وشريكه محمود محمد محمود -  14

 والالند الطبيعي والحجر والجرانيت الرخام واعمال المقاوالت عن ، 85406 برقم 20201007 فى ،قيدت 20000.000   مالها

 االرضي بالدور شقه الحديد السكه غرب جبر محمود شارع 19 العقار:  بجهة ، سكيب

   مالها ،رأس  المفارش و المراتب و السجاد توريد و تجارة و بيع  ،  شركة   شركاؤه و محمد على سيد محمد -  15

 الخليفة:  بجهة ، المفارش و المراتب و السجاد توريد و تجارة و بيع عن ، 85427 برقم 20201013 فى ،قيدت 18000.000

 المقطم 9104 ق 9 ش

   مالها ،رأس   والتصدير التجارية والتوكيالت الغذائية المواد توريد  ،  شركة   وشركاه عبدالرحمن محمد فاروق خالد -  16

 الخليفة:  بجهة ، والتصدير التجارية والتوكيالت الغذائية المواد توريد عن ، 85404 برقم 20201007 فى ،قيدت 300000.000

 المقطم القاهرة سما ابراج 4 برج الرابع الدور 41 شقة

 وادارة انشاء  ،  شركة(    وشركائها منصور رجاء/ د)  االنابيب واطفال العقم لعالج الحديث التخصصي المصري المركز -  17

   الجسم خارج االخصاب لحاالت االساسية االولوية تكون ان علي العقم لحاالت المتخصصة العالجية الطبيه والمركز المستشفيات

 العالجية الطبيه والمركز المستشفيات وادارة انشاء عن ، 85380 برقم 20201005 فى ،قيدت 9000000.000   مالها ،رأس

 حدائق 161 شارع ب 3:  بجهة ، الجسم خارج االخصاب لحاالت االساسية االولوية تكون ان علي العقم لحاالت المتخصصة

 المعادي

 ،رأس  التجارية التوكيالت و الكافيهات و المطاعم اقامة و ادارة و تشغيل   ،  شركة   شركاه و رجب محمد عرفة احمد -  18

 التوكيالت و الكافيهات و المطاعم اقامة و ادارة و تشغيل عن ، 85389 برقم 20201005 فى ،قيدت 120000.000   مالها

 المقطم الوسطى الهضبة السابع الحى 8246رقم 4 شقة الخليفة:  بجهة ، التجارية

 اجهزه عدا فيما البترول شركات وخدمات سيارات وتوريد تسويق  ،  شركة   الجواد عبد اشرف وشريف محمد عيد وليد -  19

 وتوريد تسويق عن ، 85415 برقم 20201011 فى ،قيدت 19500.000   مالها ،رأس  واالنترنت واكسسوارتها الكمبيوتر

 306 ش من العامه االموال ش 8:  بجهة ، واالنترنت واكسسوارتها الكمبيوتر اجهزه عدا فيما البترول شركات وخدمات سيارات

 الحكومية للجهات الغذائية التوريدات  ،  شركة   شركاة و عبدالسميع خلف التجارية التوكيالت و التصدير و لالستيراد اليسر -  20

   مالها ،رأس  19 المجموعة و6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما االستيراد و التصدير و التجارية التوكيالت و الفندقية و

 التوكيالت و الفندقية و الحكومية للجهات الغذائية التوريدات عن ، 85484 برقم 20201025 فى ،قيدت 2010000.000



 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

 سنترال امام االهرام ش 51 الخليفة:  بجهة ، 19 المجموعة و6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما االستيراد و التصدير و التجارية

 6108/6107 ق المقطم

 اجهزه عدا فيما العموميه والتوريدات والموبيليا االثاث تجاره  ،  شركة   وشركاه الرحيم عبد احمد الحميد عبد احمد -  21

 االثاث تجاره عن ، 85368 برقم 20201001 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  واالنترنت واكسسوارتها الكمبيوتر

 عبد ش من الدين نور محمد ش 16:  بجهة ، واالنترنت واكسسوارتها الكمبيوتر اجهزه عدا فيما العموميه والتوريدات والموبيليا

 المعادى عرب رياض المنعم

  شركة   الشرطة وفنادق الندية العامه باالدارة العاملين الشرطه ضباط رعاية جمعية ألعضاء االستهالكية التعاونية الجمعية -  22

 وبيعها االخرى االستهالكية السلع من وغيرها والملبس بالماكل الخاصة البضائع اصناف من بالجمله االعضاء لوازم شراء  ،

 من بالجمله االعضاء لوازم شراء عن ، 85369 برقم 20201001 فى ،قيدت 20400.000   مالها ،رأس   بالتجزئة لالعضاء

 المرور ش:  بجهة ، بالتجزئة لالعضاء وبيعها االخرى االستهالكية السلع من وغيرها والملبس بالماكل الخاصة البضائع اصناف

 الجماليه 316 غرفة الثالث الدور الشرطة وفنادق الندية العامه االداره مبنى بالدراسة

 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  العمومية االتوريدات  ،  شركة   شريكتة و على احمد عبدالرحمن عبدالعليم حسن -  23

 القديمة مصر الروضة منيل البسطامى سكة ش 7:  بجهة ، العمومية االتوريدات عن ، 85435 برقم 20201014

 ، 85499 برقم 20201027 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس    ،  شركة   شريكة و السيد محمود مصطفى حسين -  24

 فريد محمد ش 48 عابدين:  بجهة ،  عن

 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  النفخ و الصب العجل توريد و تجارة  ،  شركة   شريكيه و جرجس كميل -  25

 السبتية ش 81 بوالق:  بجهة ، النفخ و الصب العجل توريد و تجارة عن ، 85469 برقم 20201021

 و الدهن كامل الصويا وفول الزيتية البذور و والحبوب العلفية الخامات تصنيع و انتاج  ،  شركة   شركاه و عبدالحكيم عمر -  26

 و الزراعية االستثمارات و والتوكيالت اللحاقات فى االتجار و مركذاتها و االعالف انتاج و واالنزيمات االعالف اضافات

 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس   الحيوية و العضوية االسمدة و الزراعية المخصبيات انتاج و االراضى اصتصالح

 اضافات و الدهن كامل الصويا وفول الزيتية البذور و والحبوب العلفية الخامات تصنيع و انتاج عن ، 85376 برقم 20201004

 اصتصالح و الزراعية االستثمارات و والتوكيالت اللحاقات فى االتجار و مركذاتها و االعالف انتاج و واالنزيمات االعالف

 قريش صقر االمل ابراج 6 شقة 98 برج المعادى:  بجهة ، الحيوية و العضوية االسمدة و الزراعية المخصبيات انتاج و االراضى

  مستلزماتها و الكمبيوتر اجهزة عدا فيما التوريدات و العامة المقاوالت  ،  شركة   شركائة و محمود على سيد على شركة -  27

 اجهزة عدا فيما التوريدات و العامة المقاوالت عن ، 85425 برقم 20201013 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس

 االرضى بالدور 7 رقم ادارى مقر 56 بلوك العليا الهضبه سى منطقه 103 ش 8159 رقم العقار:  بجهة ، مستلزماتها و الكمبيوتر

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  عمومية  توريدات و مقاوالت   ،  شركة   صالح عزام صالح و عبده صالح عبده -  28

 الدور الجديدة المعادى الثامن الشطر 2/1عمارة المعادى:  بجهة ، عمومية  توريدات و مقاوالت عن ، 85463 برقم 20201020

 4 شقة االرضى

 والتوريدات العامة والمقاوالت والجرانيت الرخام وتقطيع جلى ورشة  ،  شركة   وشركاه محمد محمد بهجت محمود -  29

 برقم 20201019 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما والتصدير العمومية

 اجهزة توريد عدا فيما والتصدير العمومية والتوريدات العامة والمقاوالت والجرانيت الرخام وتقطيع جلى ورشة عن ، 85456

 الجامع شارع قصر تقسيم والجرانيت للرخام هللا شكر امجد مصنع خلف المحبة ش 164 قطعة:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر

 المعادى طره الثعبان شق االخضر

 20201021 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   تدويرها اعادة دون نظافة خدمات  ،  شركة   شريكتة و كمال امير -  30

 شقة ناصر منشاه الزايب يعقوب دانيالل ح هابيل كرمى ش الجمالية:  بجهة ، تدويرها اعادة دون نظافة خدمات عن ، 85466 برقم

 االرضى بعد بالدور

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  الكبيوتر اجهزة عدا الكهربائية االجهزة تجارة  ،  شركة   شريكة و هشام سيد -  31

 جوهر طنطاوى ش 13 زينب السيدة:  بجهة ، الكبيوتر اجهزة عدا الكهربائية االجهزة تجارة عن ، 85500 برقم 20201027

 2 شقة نىالثا الدور



 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

 20201004 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   عمومية توريدات  ،  شركة   شركاة و سليم محمد محمود شادى -  32

 المعادى الزهور ش 50:  بجهة ، عمومية توريدات عن ، 85374 برقم

 المحاجر مستلزمات وتوريد والجرانيت الرخام تصدير  ،  شركة   والجرانيت الرخام لتصدير وشريكه بهنساوي شركة -  33

 والجرانيت الرخام تصدير عن ، 85433 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   المحاجر وادارة واستغالل

 القاهرة المعادي العاشر الشطر 53-18 قطعه 2 شقة:  بجهة ، المحاجر وادارة واستغالل المحاجر مستلزمات وتوريد

 عمومية وتوريدات ومستلزماتها القهوة ماكينات بيع بانواعها والقهوة البن تجارة  ،  شركة   وشريكة علي مصطفي محمد -  34

 والقهوة البن تجارة عن ، 85450 برقم 20201019 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   تجارية وتوكيالت وتصدير

 233 شارع 14 عمارة 2 محل:  بجهة ، تجارية وتوكيالت روتصدي عمومية وتوريدات ومستلزماتها القهوة ماكينات بيع بانواعها

 دجلة

 التوريدات و العامة المقاوالت و الجرانيت و الرخام تقطيع و جلى ورشة  ،  شركة   شركاه و محمد محمد بهجت محمود -  35

 برقم 20201019 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  مستلزماتها و الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما التصدير و العمومية

 اجهزة توريد عدا فيما التصدير و العمومية التوريدات و العامة المقاوالت و الجرانيت و الرخام تقطيع و جلى ورشة عن ، 85456

 قصرالشمع تقسيم الجرانيت و للرخام هللا شكر امجد مصنع خلف المحبة شارع  D 164 قطعة:  بجهة ، مستلزماتها و الكمبيوتر

 المعادى طرة الثعبان شق االخضر الجامع شارع

 و البرى و الجوى الشحن باعمال القيام و التصدير و الغذائية المواد و الحبوب توريد  ،  شركة   شركاه و المعداوى خالد -  36

 و الحبوب توريد عن ، 85383 برقم 20201005 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الغير لحساب و للشركة البحرى

 البعلى محمود ش أ 2:  بجهة ، الغير لحساب و للشركة البحرى و البرى و الجوى الشحن باعمال القيام و التصدير و الغذائية المواد

 المعادى نيركو عمارات

 زيوت وتوريدات وتجارة البتروليه والخدمات السيارات وصيانه وتشحيم غسيل  ،  شركة   وشركاه البكري عيد محمد -  37

 السيارات وصيانه وتشحيم غسيل عن ، 85405 برقم 20201007 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   السيارات

 البساتين التاسعه المجاورة المعراج 9128 رقم عقار 2 رقم شقه:  بجهة ، السيارات زيوت وتوريدات وتجارة البتروليه والخدمات

 القاهرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   79771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يحيى خليل عبيد احمد   - 1

 التجاري السجل من القيد محو

 شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   76400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيف ابو سعداوى معوض حمدى   - 2

 التجارة ترك و نهائيا الفرع محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   78712:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فهمي جبران ميخائيل وفاء   - 3

 التجاري السجل من القيد محو تم



 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

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   57058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود حنفى فرغلى   - 4

 التجاره لترك محو بامر السجل من القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   71875:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد محمود اسالم   - 5

 التجارة لترك القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   11184:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهدى عبدالرحمن مهدى   - 6

 للوفاه التجارى السجل محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   11184:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والديكور للعماره مهدي   - 7

 للوفاه التجارى السجل محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   39474:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكير اشرف عمر   - 8

 التجارة لترك القيد

  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   82052:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته شفيق وجيه نرمين   - 9

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   83276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدبولى حسين الكريم عبد محمد   - 10

 التجارة لترك التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   55634:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جماعه عبدالحميد حمدي رحاب   - 11

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   80216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بخيت زكريا منير حربى   - 12

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   46452:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حلمي احمد محمود هللا هبه   - 13

 التجاره لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   72233:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد محمود سيد   - 14

 التجاري السجل من القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   10897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان محمد جالل سمية   - 15

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   50767:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالفتاح محمد مها   - 16

 محو بامر التجارى السجل من القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   76460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صليب توفيلس وديع عيد   - 17

 التجاره لترك محو امر

 امر  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   7646:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود حامد   - 18

 التجاره لترك محو

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   55908:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد يحيى جيهان   - 19

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   52896:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دويدار مصطفي محمد مصطفي   - 20

 التجاره لترك محو بامر السجل من القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   51001:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القادر عبد رفعت هاله   - 21

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20201013 تاريخ وفى ،   62424:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والنظارات والتصدير لالستيراد الجندى   - 22

 طنطا مكتب من تاشير بموجب الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   83305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الراوي احمد حمدي محمود   - 23

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   78519:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه محمود احمد منال   - 24

 التجارة لترك القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   76676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج محمد احمد محمود   - 25

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   51585:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النحاس خليل ابراهيم فكري   - 26

 التجارة لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   82707:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصر محمد عبدالجليل محمد هند   - 27

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   80574:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السميع عبد محمد هللا عبد محمد   - 28

 التجاري السجل من القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   4247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مقار سمعان طنيوس   - 29

 نهائيا   القيد محو

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   81183:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحفيظ سمير مصطفي عمر   - 30

   السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   10963:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عابدين محمد ابراهيم   - 31

 التجارة لترك القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   9869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالعال رقية   - 32

 التجارة لترك القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   504:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكريم عبد محمد  يسرى   - 33

 التجارة لترك القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   22758:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى ابوالعنين اسامه   - 34

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو

 تاريخ وفى ،   22758:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولي ابوالعنيين محمد اسامه/  ليصبح الشأن صاحب اسم تعديل   - 35

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20201019

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   153:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال حسن السيد   - 36

 التجارة لترك القيد

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   84556:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد اسماعيل السيد  اسامه   - 37

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   71776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميدة علي ابراهيم محمد   - 38

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   40666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مسعود محمود حسن سيد   - 39

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   67613:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين سيد حسن محمد   - 40

 التجارة لترك القيد محو

 تم   20201021 تاريخ وفى ،   80787:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدالرحمن مصطفى حمدى   - 41

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل شطب/محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   21946:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد هللا فرج جاد   - 42

 للوفاه التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   70948:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد الرفاعى احمد عادل   - 43

 التجارة لترك التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   73324:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود معاطى شفيقه   - 44

 التجاره لترك المحو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   38296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فهمى حافظ محمد على   - 45

 التجارة ترك و السجل محو

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   73333:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن حسن عبدالمنعم مني   - 46

 التجارة لترك المحو تم

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   5877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مقلد محمد الرووف عبد سامح   - 47

 التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   48051:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل محمد على صالح محمد   - 48

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   83302:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزيز عبد ابراهيم جمال نادر   - 49

 التجارة لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   67302:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسي محمود اسعد محمود   - 50

 للوفاه التجارى السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   75153:  رقمب قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل شاكر منير مارتينا   - 51

 التجارة لترك محو امر

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   9668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات محمد سعيد   - 52

 التجاري السجل من القيد

  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   67992:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اليمنى يوسف عزت احمد   - 53

 التجارة لترك التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   83449:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديباوى شاهين ابوالفضل عزه   - 54

 التجارة لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   67993:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اليمنى يوسف عزت محمد   - 55

 التجاري السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك المحو تم

 شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   82990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محفوظ حسن رجب السعود ابو   - 56

 التجارة لترك نهئيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   83456:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على الحميد عبد على محمد   - 57

 التجارة لترك محو امر  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   84860:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مكي السيد احمد خلف   - 58

 التجاري السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك المحو

 امر  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   82522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا وهبه عاطف مينا   - 59

 التجاره لترك محو

 شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   60060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد التواب عبد القادر عبد كرم   - 60

 التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   78258:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزيز لمعي ادوار وجيه   - 61

 التجارة لترك التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   82413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف محمود يوسف زينب   - 62

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   71365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى عيسى يحي الدين عالء   - 63

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   66906:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عيد حسين الدين شمس   - 64

 التجارة لترك محو امر  السجل

 امر  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   23076:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود سالم محمود   - 65

 التجاره لترك محو

  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   51789:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى طه الفتاح عبد   - 66

 التجارة ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  80419 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد بدر احمد -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  84099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار ابراهيم العاطى عبد غريب -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  25658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد هاشم محمد -  3

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  79297 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى الحميد عبد الرحمن عبد هيثم -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  69013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيسى حافظ محمد الدين عالء احمد -  5

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  80742 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى الدسوقى ابراهيم ناصر احمد -  6

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  72550 برقم قيده سبق ،، ردف تاجر  دسوقى حسنين صالح محمد -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  24626 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد ايمن -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  85326 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد اللطيف عبد المنعم عبد دسوقى -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  57966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد محمد مصطفى -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  71674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيفين حبيب رضا نيفين -  11

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  71844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشدى المنتصر عبدهللا محمد -  12

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  80779 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على سعد فارس رضا -  13

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  70927 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود ماجد ابراهيم -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  79269 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم احمد الهادى عبد احمد -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  84626 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التلبانى محمد حنفى محمود -  16

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  84626 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التلبانى محمد حنفى محمود -  17

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  79706 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال احمد محمد محمود -  18

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  79706 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال احمد محمد محمود -  19

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  52556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اقالديوس نبيل فاروق -  20

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  65642 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مزمل عابدين خالد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  63915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطية بدروس صبرى ايمن -  22

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  82270 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكسيموس جندي جميل شنوده -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  53692 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد سيد سميه -  24

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  68476 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الكومى الفضيل عبد على -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  74412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جرجس ياض ر وديد ابرام -  26

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  67581 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد محمود فتحي عمر -  27

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  81741 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغنى ابراهيم سليمان طارق -  28

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  81387 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويضه عبدالحميد قادرى تامر -  29

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  69783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهران محمد محمد رفعت -  30

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  60153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم طه محمد طه -  31

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  68715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على صديق صالح عمرو -  32

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  60830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرقص بدوة مرزوق مينا -  33

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  68715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على صديق صالح عمرو -  34

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  68182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسين ابراهيم اشرف -  35

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  74852 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا شكر فوزى طلعت -  36

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  69513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد اسماعيل عمرو -  37

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  83282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه محمد حسن محمد حسن -  38

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  36243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى الرؤوف عبد عزت -  39

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  76390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد شحاته احمد سيد -  40

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  76390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد شحاته احمد سيد -  41

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  81661 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد محمد أحمد محمد أسالم -  42

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  81661 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مدأح محمد أحمد محمد أسالم -  43

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  85204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد هاشم محمد محمود -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  61533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد مصطفى مجدى -  45

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 83768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيدهم اسكندر توفيق امير -  1

 النيل قصر سيتى جاردن حندوسة د ش 4 عقار 3 رقم محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالحميد سعيد نصار رانيا -  2

 البساتين مهران ش امتداد الحرية ش 9 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضبع سعدالدين رشاد محمد -  3

 المعادى الشرطة ابراج 91 عمارة 65 شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمود جمعة عيد -  4

  اليهود ح الفراخ سوق 4 االرضي بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى محمد شاكر ياسر -  5

 الخشاب بستان ش 6 بالعقار المدخل يمين 1رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 81260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد جاد الفتاح عبد ممدوح -  6

 المعراج الثانية المجاروة ب 28/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 83768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيدهم اسكندر توفيق امير -  7

 سيتى جاردن- حندوسه د شارع 4 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس حلمى ماهر ريمون -  8

 المحكمة خلف السالم دار جزيرة العسكرى ربيع 13 بالعقار المدخل شمال االرضى بالدور محل/  العنوان تصيحيح ،:   الـتأشير

 السالم دار الدستورية

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد حسين مصطفى محمد -  9

 المنيره حلوان ش 26 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشمسية للنظارات رائد مؤسسة -  10

 3 رقم محل جاويش العزيز ش 13 عابدين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود زكي محمد زكي -  11

 الجديدة المعادي العرائس عمارات/  3 شقة 3 مدخل 2 عمارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 ختاري وفي 85361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش عبدالفتاح محمود مروه -  12

  السالم دار الفتح شوقى ش 57 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم مصطفى ناصر -  13

 المنيره سرى اسماعيل ش 17 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 85359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالستار جابر عبده -  14

 المعادى الرحمة مسجد ش 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 85373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عيسى احمد عبدهللا -  15

 نيركو مساكن 2 الشطر 11 قطعة 2 عمارة المعادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 85378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد زينب -  16

  التضامن ش ناصيه 69 ش 2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 66604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا الدين كمال عبدالباسط -  17

 زكى احمد ش 64/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 66604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا الدين كمال عبدالباسط -  18

 زكى احمد ش 64/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 85352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود سيد مؤمن -  19

 المقطم -الوسطى الهضبه االول الحى 2048 اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ فيو 85352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود سيد مؤمن -  20

 الدقى - السودان شارع 70 اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 85352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود سيد مؤمن -  21

 المقطم -الوسطى الهضبه االول الحى 2048 اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 85352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود سيد مؤمن -  22

 الدقى - السودان شارع 70 اصبح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 85372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعميرة محمد ابراهيم سامى شيماء -  23

 1 رقم محل القصرالعينى ش 61 زينب السيدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 80775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الفتاح عبد احمد هبه -  24

 السادس الدور 27 شقه شريف ش 28 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عوض مصطفي محمد -  25

  صقرقريش عمارات 11 محل 88 عمارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد عارف مصطفى -  26

 الجزائر ش من المختار ش 6 المعادى ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 62966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيبانى  كبابجى -  27

 المقطم ج اطلس مشاكن 9 بلوك 1 مدخل 1 شقة

 ،:   الـتأشير وصف,  وانالعن تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 62966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيبانى  كبابجى -  28

 المقطم ج اطلس مساكن 9 بلوك 2 مدخل 3 شقة

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 62966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيبانى  كبابجى -  29

  المقطم ج اطلس مشاكن 9 بلوك 1 مدخل 1 شقة/  بالعنوان فرع اضافة

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 62966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيبانى  كبابجى -  30

  المقطم ج اطلس مساكن 9 بلوك 2 مدخل 3 شقة/  بالعنوان فرع اضافة



 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

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 62966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيبانى  كبابجى -  31

 العهد ولى ش 1 شقة( المهاجرين) السوايسة مساكن 3/   بالعنوان فرع اضافة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالملك كامل بخيت -  32

 االرضى بالدور محل السيدة ميدان 41 زينب السيدة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحافظ عبد سيد حمدان -  33

 كمبيوتر سمارت مول 151 ش الزراعى حلوان مصر تقاطع 25 عقار 20 بى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بر يحى مصطفى محمد -  34

 االرضى بعد الثانى بالدور شقة الكبيرة الحمزية ش 41 االحمر الدرب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد جمعه  محمود -  35

 1 التجارىمحل بالسوق الثالث بالتجمع المحموديه شركه أ 19 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 76353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبشي محمد حليم نادر -  36

 المعادى عثمان ابراج( 7)  بالعقار عشر الثالث بالدور شقة/  اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد  جمال محمد -  37

  القاهرة الدسوقي حسانين من 10 ش96 المعادي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد نحمده اسامه خالد -  38

 اكتوبر 6 ش 13 رقم بالعقار االرضى بالدور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر اليزيد ابو محمد ربيع -  39

  6 شقة الثاني الدور الجديدة المعادي الكويتية الشركة مساكن 35 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 69417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال عاشور احمد ناهد -  40

 10000/  مال براس اثاثات معرض/  بنشاط الهرم السيسى نزلة حسن عبدالهادى ش 5/  بالعنوان اخر رئيسى اضافة ،:   الـتأشير

 جينة االف عشرة

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 47378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر الرحمن عبد مصطفى السالم عبد -  41

 عبدالسالم ابراهيم محمد بملك طنطا اول العجيزى عبدالوهاب السيد ش/  الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سيد زين رمضان -  42

  محل الحليمة السادات ميدان ش 15 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد رشاد محمد سعيد -  43

 بك  حسنى حاره 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85400    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، يوسف ابراهيم محمد احمد -  44

 مهران سعد شارع من طلب حاره 1بالعقار محل البساتين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب احمد محمود زكريا يوسف -  45

 1 مدخل االول الدور العرائس عمارات30 المعادي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فهمى فوزى فهمى -  46

 االرضى الدور 7 رقم محل الطواشي ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدهللا عبدالعليم على -  47

 المقطم المستقبل تقسيم 110 ق الخليفة ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 59836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه التواب عبد حسين التواب عبد -  48

 نصر مدينة رمسيس امتداد المسلحة القوات عمارات 31/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنا هللا عطا جورج -  49

  907 شقة 9 الدور عدلي ش 26 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لخدمة قنديل -  50

 المقطم باالرضى محل القنال مساكن 44 بلوك الخليفة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ احمد حامد خالد -  51

 الجاهزة المساكن المقطم 9 ش باالرضى محل 3 مدخل 5 بلوك الخليفة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد مصطفى سيد عبدالرحمن -  52

 يوسف فرج من عبدالرحيم ماهر ش 29 السالم دار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النفري السيد زيدان حنان -  53

  البلد طرة التعاون ش فخري حسن ش20 المعادي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 85411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي حسين زكريا رشدي تامر -  54

  التلول ش38 زينب السيدة زينب السيدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 38849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العينين ابو محمد عصام -  55

 الزمالك 1 رقم محل حسين طه ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 85413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد محمد -  56

  العابدين زين ش 56 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 85418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كليب  حافظ صابر السالم عبد -  57

  الفلكي ش 49 عابدين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 85419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان محمود على كريم -  58

 السالم دار الفتح ش من السيد الفتناح عبد ش 65 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 43889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد حسين مصطفي -  59

 القديمه مصر الصيرة عين مساكن 4 م 17 ب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 76211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب فرحات مجدى سعاد -  60

  العيني القصر ش 35/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 85416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ىعبدالباق عاصم محمد -  61

 المعادى زهراء ج 86 كافور بطريق 13 الشطر المنصور برج 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 68385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد رجب مصطفى -  62

 البساتين -السالم دار - الوكيل احمد شارع 5/ اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 85417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالدين محمود سعيد عادل -  63

  االرضى بالدور شقه - الحجارة طره - النصر سيف ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 85414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام منجود خالد -  64

 االرضى بالدور مكتب الزراعى حلوان مصر متوسط عثمان ابراج 11 المعادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 85423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد حماده كريم -  65

 قريش صقر عمارات 247 عماره 1 محل ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 79706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمد محمود -  66

 االرضى الدور 238 رقم وحدة اليونانى المبنى اللوق باب الجندى يوسف ش 11/  رئيسى ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 79706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمد محمود -  67

 الهرم االهرام هضبه االولى أالبواب 230 رقم/  فرع ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 79706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لعبدالعا احمد محمد محمود -  68

 االرضى الدور 238 رقم وحدة اليونانى المبنى اللوق باب الجندى يوسف ش 11/  رئيسى ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 79706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمد محمود -  69

 الهرم االهرام هضبه االولى أالبواب 230 رقم/  فرع ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 83017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابراهيم محمد حسني -  70

 المعادى - المعراج العاشره المجاورة 10074 بالعقار العلوى البدروم 10 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 85421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمود صابر محمد -  71

 المعادى - كوتسيكا - االسالم نور شارع 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 85422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم عدلي هاني -  72

  المعادي حدائق الحرية ش من بكر حسن اوالد شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 85424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبده محمد عبده محمود -  73

 التلول ش 38 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 52960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير قناوي النميري -  74

 الجمهورية ش ناصية االتحاد ش 20/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 85426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن احمد احمد هشام -  75

  النيل كورنيش ا 13/  العادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 85428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطاوى حسنين سليمان رشا -  76

 2 الدور 22 شقة الثالثة المرحلة بيتشو ش 16 المعادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 76390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شحاته احمد سيد -  77

 المواد تغليف و تعبئة/  بنشاط السالم دار(  مطر عزت)   مطر عزت محمد ش 46/48/  بالعنوان اخر رئيسى اضافة ،:   الـتأشير

  10000/  مال براس  الغذائية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 76390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شحاته احمد سيد -  78

 السالم دار(  مطر عزت)  مطر عزت محمد ش 46/48 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 85429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن على -  79

 المعادى - كوتسيكا -االسالم نور شارع 9 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 85430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكويدي ابراهيم خالد ريهام -  80

 المعادي - دجلة فيكتوريا ميدان210 شارع 2 عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 85436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود حسني محمد -  81

  الثالث بالدور شقة الخليفة القادرية شارع 53 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 85438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد احمد -  82

 الرازق عبد سكه ش من الرازق عبد حسن 17 بالعقار محل/  البساتين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 82341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الرحمن عبد طه كريم -  83

 6 رقم محل الزمالك حسين طه/ د شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 85439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان دانيال عبده صبرى -  84

  النبى اثر ساحل ش 17 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 85432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى الدين صالح مها -  85

 المنيل الصيرفى بكر ش 9 القديمة مصر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 85431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فهمى صادق احمد -  86

 االرضى بالدور محل القلعه شارع 21/  الخليفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 77327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان حنفى حنفى احمد -  87

  النزهه السادسة المنطقة شيراتون مساكن 25/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 85434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه احمد سيد محمد -  88

 3 رقم محل ثروت الخالق عبد ش 54 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 85440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح محمد عاشور -  89

  داود محمد ش 23 البساتين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 85440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح محمد عاشور -  90

  داود محمد ش23 البساتين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 85441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبود محمد مختار احمد -  91

 ارضى 17 محل مول سيتى اللوق نوبار شارع 49/  عابدين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 83270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد طارق محمد -  92

 19 شقة 4 الدور الزمالك زكي سمير ش 6/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 82261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان ماضي فرج جوزيف -  93

 السالم دار بقسم الفتح شارع من الخشاب 7 شارع 25 بالعقار شقة من غرفة/  اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 82261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان ماضي فرج جوزيف -  94

 السالم دار بقسم الفتح شارع من الخشاب 7 شارع 25بالعقار شقة من غرفة/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عيسى ربيع عيسى -  95

   محل ناصر منشية المياه خزان ش من التواب عبد حارة 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح توفيق صادق ناصر -  96

  أ المنطقة المقطم الوسطى الهضبة الخامس الحى 6469 ق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد عمرو -  97

 المقطم ا اطلس اسكان 1م8 ب5شقة/ الخليفة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد عمرو -  98

 المقطم - 1 اطلس اسكان 1 م 8 ب 5 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طلب عيد محمود -  99

  العالى السد ش 15 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 83742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومي الهادي عبد شعبان الهادي عبد -  100

 المعادى-االتوستراد-االمل امتداد 98/ليصبح العنوان ديلتع ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عدلى فارس ايمن -  101

 ناصر م الزرايب عطاهلل حكيم ش/الجمالية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 85443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الفتاح عبد احمد -  102

 الخليلى خان11/الجمالية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 83940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى محمود انور محمود خالد -  103

 المقطم السابع الحى 44 ش 8136 ق  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 83940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبي عبد محمود انور محمد خالد -  104

  المقطم السابع الحى 44 ش 8136 ق/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 85455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل يوسف مصطفى محمد -  105

 الجديدة المعادى الثامن الشطر 3 ق 66 نموذج المعادى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 67935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد سامى محمد -  106

 العال ابو ببوالق الجالء مستشفى خلف واحد بباب محل االهزى ش 8 الى  العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 85452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد سمير نسرين -  107

  المقطم 17 ش 7003 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 62538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين محمد محمود -  108

  مول جراند الثالث الدور 549 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عيد حسن عيد -  109

 اسمنت طره الحليم عبد السالم عبد ش 76 بالعقار االول بالدور مكتب المعادي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد حسن شعبان على -  110

  الشيشيني عبده ش33 السالم دار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد حسن شعبان على -  111

  الشيشيني عبده ش33 السالم دار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد وتوزيع لتجارة السؤالي -  112

  محل الخليفة شيخون ش الميضه درب 4 تسلسل 2 الخليفه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نيقوال شكري نيقوال شريف -  113

  المعادي زهراء الثاني الدور ب 1 رقم بالعقار التعمير شركة عمارات 23 شقه المعادي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال على محمد -  114

  سعد صادق ش26 المعادي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 81236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي المنعم عبد امير احمد -  115

  الزيتون طومانباي شارع أ8 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 83019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى حسن محمد فتحى احمد -  116

  المقطم التجاريين مدينة تقسيم 9 شارع1 بلوك 13 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 85458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارمانيوس هسدر الفى ريمون -  117

 االمل ابراج 99 المعادى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 85471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد لتوريد الحديدى مؤسسة -  118

 الجديدة المعادى العرائس مساكن 3 مدخل 10 ش المعادى ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 81727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر شوقى حسن ياسر -  119

  طره الثعبان شق D/ 295 قطعة/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم عيد محمد -  120

  الالسلكي تقسيم كامل احمد ش22 البساتين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل ياسر محمد عبدهللا -  121

 المعادى - مول جراند 609 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 27927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس سيد عادل -  122

 الجزائر ميدان-الجديدة المعادى 4شقة 262 شارع 3/  اصبح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85474    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، عبدالعزيز محمد محمود محمد -  123

  5 بالعقار االرضى بالدور 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المالكى اسماعيل عمرو -  124

 النبى اثر ساحل 43 رقم شونه 34 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام هللا عبد محمد عمرو -  125

 العزيز عبد على من متفرع الدين سراج احمد ش 20 البساتين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سيد محمود حسن -  126

  الشعب مجلس ش من الناصرية ش 83 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 85473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن الدسوقى ابراهيم هدى -  127

 زينب السيدة -البغال الشيخ ش 3 بالعقار االول بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 59460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم سيد عدلى الدين حسام -  128

 ادارى مكتب عابدين مظلوم محمد ش 4 عمارة 112 شقة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 85486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيط ابو العال عبد العزيز عبد خالد -  129

  القاهره عابدين شريف شارع 43 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 85482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد احمد فوزيه -  130

 ناصر منشيه الدويقه الشركه ش 1/  يهالجمال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 59460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم سيد عدلى الدين حسام -  131

 االرضى فوقى 11 الدور عابدين مظلوم محمد شارع 4 عمارة 112 شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 76147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فتحى محمد -  132

 القاهره المقطم 9 شارع من عبدهللا الرحيم عبد شارع 5240 ق 2 شقه/  ليصبح العنوان تعديل/  الخليفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 85480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم محمود -  133

 خيرهللا ع النجاح ش/  13 القديمه مصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 85496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش فرج فرج الحكيم عبد سمر -  134

  شقه طره بركات منشيه 21 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 84780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمود عماد -  135

 بالمعادى 12 بدور ادارية وحده 151 ش 4 عماره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 85491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مصطفى ممدوح محمد -  136

  المنيره سامى امين ش 3 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 85495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد محمد محمد احمد -  137

 العلوى المعراج 3047 رقم  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 80311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم على محمد محمود محمد -  138

 الزيتون على السيد ش 10/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 80311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم على محمد محمود محمد -  139

  الزيتون على السيد ش 10/  بالعنوان فرع اضافة ،  : الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 85490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى سيد صالح تامر -  140

  سيناء تقسيم العاطى عبد فهمى ش 1/  المعادى زهراء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد محمد عوني ايمان -  141

  االرضي الدور المعادي العاشر الشطر ب 8 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف ابراهيم عطيه سعيد -  142

 البساتين دسوقى عزبه الجوهرى محمد ش 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي رزق حمدي محمد -  143

  العقار مدخل يمين- االرضي بالدور محل- العمومي البساتين ش 7 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناصر عبد جمال/ صيدليةد -  144

 الخليفة - المقطم الوسطى الهضبه السادس الحى 7449 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشوح السعيد الغنى عبد مصطفى -  145

 زبنب السيده العينى القصر ش 81 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس تناغو عياد عماد -  146

  االرضي فوق الثاني بالدور 6 ورشه اليهود حاره - زمرده عطفه 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 85502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا حمدى طه -  147

 البساتين االرضى بالدور شقه النصر عزبه - البودرة مصنع ش 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 83952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فوزى جودت فادى -  148

 المعادي الالسلكي تقسيم 4/  ج 11 رقم مبنى 1106 وحده ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 85508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود المنعم عبد كريمه -  149

 الخليفة االول بالدور 2شقه المقطم 9ش 391ق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 85514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد سيد حسن -  150

  ناصر منشاه الحديد السكه ش15 الجماليه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 85506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد محمد القادر عبد عماد هدير -  151

 االرضى الدور 1 رقم محل الجديدة المعادى 263 ش 20 المعاد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 69288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى محمد الستار عبد حامد -  152

  شوقى ش من رياض عبدالمنعم ش 2/  بالعنوان الكائن االخر الرئسى الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 85507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبار السيد كمال محاسن -  153

 البساتين -كامل فايده ش من فخرى ش 54 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 85509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد محمد -  154

 القديمة مصر - 1 رقم شقة الزهراء مصطفى حسين من الفنتى ح19 ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201029 تاريخ وفي 61489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نسيم جميل البير جورج -  155

 البساتين الثعبان شق  d/ 32/ بالعنوان االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 81260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد جاد الفتاح عبد ممدوح -  1

 سوبرماركت و البان منتجات بيع:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس حلمى ماهر ريمون -  2

 المختلفة الغذائية المواد تغليف و تعبئة/  اصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 79297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى الحميد عبد الرحمن عبد هيثم -  3

 التصدير و االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 83064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العليم عبد اسحق مصطفى -  4

 ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما العمومية التوريدات/  نشاط اضافة:  التأشير

 تم20201004 تاريخ وفي 83064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العليم عبد اسحاق مصطفى/  ليصبح االسم تعديل -  5

 ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما العمومية التوريدات/  نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 71545   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، هللا عبد فكري عماد جرجس -  6

 تدويرها اعاده دون والفنادق السجون مخلفات ورفع غذائيه مواد توريد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 79048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس بطرس امساك وجيه -  7

 طبية مستلزمات توريد و عمومية توريدات/  النشاط اصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضبع سعدالدين رشاد محمد -  8

                                                                                                             0 الثمينة المعادن و الذهب تجارة/  نشاط اضافة:  التأشير

 فقط فنية خدمات/  نشاط الغاء و

,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 70598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمود احمد الرحمن عبد -  9

 نباتية زيوت تسويق/  اصبح:  لتأشيرا وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 73531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب مصطفى محمد حمادة -  10

 مساحه اعمال و مهنى تدريب و بشريه موارد وتنميه وتطوير وتدريب متخصصه دراسات/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 2020/  212 رقم امنيه موافقة الطبى الدليل تسويق مجال فى طبيه وخدمات

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 68385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد رجب مصطفى -  11

 مصوغات/ اصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم طلبه محمد صالح محمود -  12

 الكمبيوتر عدا فيما الكترونية اجهزة/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 76211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب فرحات مجدى سعاد -  13

 واكسسوارتها الكمبيوتر اجهزه عدا فيما صناعية منظفات  وتوزيع تجارة و عمومية توريدات/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 واالنترنت



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 76390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شحاته احمد سيد -  14

 مقاوالات و عمومية توريدات/  اصبح

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 28383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السيد محمد -  15

 والفاكهة الخضروات وتغليف تعبئة/نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 48464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد الحكيم عبد احمد -  16

 الطبية ةاالجهز صيانة/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 83270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد طارق محمد -  17

 هندسية استشارات/  نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 83207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على انور على حسام -  18

 اصدار فيماعدا  االنترنت خدمات وتقديم السلكيه والشبكات االتصاالت وصيانه وتاسيس وتشغيل وتوصيل تركيب/  نشاط اضافه

 الالزمه التراخيص على الحصول بعد الالسلكيه والكاميرات والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 40640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يحيى ممدوح -  19

 االستيراد/  نشاط حذف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 82270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكسيموس جندي جميل شنوده -  20

 بالستيك ورشة/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 84784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان عزالدين على محمود -  21

 الى نصف بلدى مخبز/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد زينهم حسن على -  22

 االستيراد/  نشاط حذف

,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 75266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد الدين نور عمر -  23

 مأكوالت وتجهيز بيع/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 82601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد قطب سعد احمد -  24

 . النظافة واعمال االسمنت لمصانع بديل وقود وتوريد العمومية التوريدات/  ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 20691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس حسين -  25

 الكترونيات غيار قطع تجارة/  ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام منجود خالد -  26

 مستلزمات توريد و التجميل مستحضرات تجارة و العامة التوريدات و االعالف اضافات و خاماتها و االعالف تجارة/  نشاط اضافة

 الغذائية الصناعات مستلزمات توريد و الداجنى و الحيوانى االنتاج

 وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 79635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد حسن علي عصمت نسرين -  27

 ورانر وكوشنت مفارش مشغل/ اصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 83282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد حسن محمد حسن -  28

 عامة توريدات/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 73709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي عطيه اسماعيل احمد -  29

 اوناش تاجير/ نشاط اضافه:  التأشير

 الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 1697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سوس زكى نصرى -  30

 االاستيراد/  نشاط



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 83119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده وديع وليم شنوده -  31

 جافه غذائيه حبوب وتوزيع تعبئه/ نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 64170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد حسن هانى -  32

 فقط هشمه وحجر رخام توريد/  النشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 85075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد مهنى عاشور  ربيعى -  33

 الطاقه محطات صيانه/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 85407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب احمد محمود زكريا يوسف -  34

 نقل معدات تاجير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 67652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد عثمان مصطفى ريهام -  35

 محمول صيانه و بيع/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 38974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على محمد الحسين/  اصبح -  36

 جاهزة مالبس وتوريد بيع/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 38974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على محمد الحسينى -  37

 جاهزة مالبس وتوريد بيع/  الى النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 85461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال على محمد -  38

 الغذائيه المواد لمصانع اللحوم توريد/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 72910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد مصطفى لبنى -  39

 االدوية عدا فيما الغير لدى( بالشعر للعناية)  غذائية ومكمالت تجميل مستحضرات تصنيع/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 66103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه حسين المنعم عبد محمد -  40

 احذيه مصنع/ النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 85373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عيسى حمدا عبدهللا -  1

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 85424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبده محمد عبده محمود -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل ياسر محمد عبدهللا -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 85378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد زينب -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 85428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطاوى حسنين سليمان رشا -  5

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 83940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى محمود انور محمود خالد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الفتاح عبد احمد -  7

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 85491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مصطفى ممدوح محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 85495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد محمد محمد احمد -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشوح السعيد الغنى عبد مصطفى -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم مصطفى ناصر -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 85382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالملك كامل بخيت -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي حسين زكريا رشدي تامر -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 85422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم عدلي هاني -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 59460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم سيد عدلى الدين حسام -  15

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 62966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيبانى  كبابجى -  16

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 76390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شحاته احمد سيد -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فهمى صادق احمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 85440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح محمد عاشور -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم عيد محمد -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال على محمد -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشمسية للنظارات رائد مؤسسة -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 85388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد عارف مصطفى -  23

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ احمد حامد خالد -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد  جمال محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد محمد -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه احمد سيد محمد -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس تناغو عياد عماد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا حمدى طه -  29

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 62966   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، البيبانى  كبابجى -  30

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان محمود على كريم -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد جمعه  محمود -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طلب عيد محمود -  33

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كليب  حافظ صابر السالم عبد -  34

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 85508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود المنعم عبد كريمه -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 85514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد سيد حسن -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 83768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيدهم اسكندر توفيق امير -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لخدمة قنديل -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح توفيق صادق ناصر -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن الدسوقى ابراهيم هدى -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد احمد -  41

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود زكي محمد زكي -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش عبدالفتاح محمود مروه -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد نحمده اسامه خالد -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر اليزيد ابو محمد ربيع -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 85421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمود صابر محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عدلى فارس ايمن -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 85480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم محمود -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 85496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش فرج فرج الحكيم عبد سمر -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباقى عاصم محمد -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنا هللا عطا جورج -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 85452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد سمير نسرين -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام هللا عبد محمد عمرو -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سيد محمود حسن -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف ابراهيم عطيه سعيد -  55

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد حسين مصطفى محمد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 85352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود سيد مؤمن -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 85352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود سيد مؤمن -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 85441   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عبود محمد مختار احمد -  59

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود حسني محمد -  60

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عيسى ربيع عيسى -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عيد حسن عيد -  62

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 85490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى سيد صالح تامر -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 79706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمد محمود -  64

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضبع سعدالدين رشاد محمد -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمود جمعة عيد -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد رشاد محمد سعيد -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 79706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد محمد محمود -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 85440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح محمد عاشور -  69

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالدين محمود سعيد عادل -  70

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 85455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل يوسف مصطفى محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد عمرو -  72

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد حسن شعبان على -  73

 صخا: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد حسن شعبان على -  74

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد وتوزيع لتجارة السؤالي -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى محمد شاكر ياسر -  76

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 85414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام منجود خالد -  77

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 85423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد حماده كريم -  78

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 82341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الرحمن عبد طه كريم -  79

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناصر عبد جمال/ صيدليةد -  80

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 85506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد محمد القادر عبد عماد هدير -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالستار جابر عبده -  82

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 85381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحافظ عبد سيد حمدان -  83

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بر يحى مصطفى محمد -  84

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد مصطفى سيد عبدالرحمن -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النفري السيد انزيد حنان -  86

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 85426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن احمد احمد هشام -  87

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارمانيوس سدره الفى ريمون -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 85482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد احمد فوزيه -  89

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 85471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد لتوريد الحديدى مؤسسة -  90

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 85372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعميرة محمد ابراهيم سامى شيماء -  91

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فهمى فوزى فهمى -  92

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدهللا عبدالعليم على -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 85429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن على -  94

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 85430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكويدي ابراهيم خالد ريهام -  95

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد محمود محمد -  96

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 85479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المالكى اسماعيل عمرو -  97

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد محمد عوني ايمان -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 85362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالحميد سعيد نصار رانيا -  99

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 85386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عوض مصطفي محمد -  100

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب احمد محمود زكريا يوسف -  101

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 85448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سيد عمرو -  102

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان دانيال عبده صبرى -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 85501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي رزق حمدي محمد -  104

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 85507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبار السيد كمال محاسن -  105

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 85509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد محمد -  106

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 85387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طايع فرغل محمد حازم -  107

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 85400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم محمد احمد -  108

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 85392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سيد زين رمضان -  109

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى الدين صالح مها -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 85436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود حسنى محمود -  111

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 85486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيط ابو العال عبد العزيز عبد خالد -  112

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 85465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نيقوال شكري نيقوال شريف -  113

 خاص: التأشير وصف



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201004 تاريخ وفي 85352   برقم قيده سبق  ، جرتا ، سيد محمود سيد مؤمن -  1

 افراد: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201012 تاريخ وفي 79706   برقم قيده سبق  ، تاجر ، عبدالعال احمد محمد محمود -  2

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المحبة/ لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 71545 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  1

   الغذائيه المواد لتوريدات

 (   الكابتن)  تجارية سمة اضافة: الى 66918 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201006:  تاريخ فى  ،  -  2

 اتأجير البسام/  الى التجارية السمة تعديل: الى 66100 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201007:  تاريخ فى  ،  -  3

   السيارات

   اليكترونكس ميجا /تعديل: الى 85336 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  4

   للمصوغات الهدايه/  اصبحت: الى 68385 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  5

 العز/  لتصبح التجارية السمه تعديل: الى 76597 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  6

   المتكامله للمقاوالت

 الجندى/  ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 80529 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201014:  تاريخ فى  ،  -  7

   والتوريدات العامة للمقاوالت

   للبالستيك البطل/  السمة تعديل: الى 82270 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  8

   العموميه للتوريدات بروصب: الى 83182 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  9

   fractal فراكتل/  تجارية سمة اضافة: الى 83270 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  10

   ALFA TECH: الى 83207 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  11

 الشمس مكتب/  السمة اضافة: الى 85323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  12

   العمومية المقاوالت و للتوريدات

 برو/  لتصبح التجارية تعدياللسمه: الى 83812 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  13

   العمومية للتوريدات صب



 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

 فالنتينو/   التجارية السمة اصبح: الى 58406 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  14

   للتصدير

 الالند واعمال للمقاوالت كريتيف: الى 81387 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201019:  تاريخ فى  ،  -  15

   سكيب

   للمفروشات تافوال: الى 79635 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201022:  تاريخ فى  ،  -  16

 جروب العمدة/  التجارية السمة اصبح: الى 1697 برقم المقيدة شركةال اسم بتعديل التأشير تم20201022:  تاريخ فى  ،  -  17

   التصدير التوزريداتو و للتجارة

 تى اى/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 76147 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201025:  تاريخ فى  ،  -  18

   itconcept كونسبت

   االخشاب لتجارة الفرسان: الى 85480 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201025:  تاريخ فى  ،  -  19

 للتوريدات نما  مؤسسة/  السمة اصبح: الى 85452 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201025:  تاريخ فى  ،  -  20

   N M A  العمومية

   للطاقه الربيعى/  التجاريه السمه اضافه: الى 85075 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201025:  تاريخ فى  ،  -  21

 االمانة مؤسسة/  التجارية السمة اصبح: الى 74380 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201026:  تاريخ فى  ،  -  22

   الدشت الكرتون و الورق تجارة و لتوريد

   اسماعيل على محمد الحسين/  اصبح: الى 38974 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201026:  تاريخ فى  ،  -  23

   للتصدير ماربل الفريدة مؤسسه: الى 85496 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  24

 LOBNADO كوزمتكس لبنادو: الى 72910 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  25

COSMETICS   

   الرحمه ماركت سوبر: الى 82967 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  26

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 24626   برقم    20201004:  تاريخ ،   حسن خليل محمد احمد -  1

 24626   برقم    20201004:  تاريخ ،   حسن خليل محمد حسن -  2

 24626   برقم    20201004:  تاريخ ،   حسن خليل محمد احمد -  3

 24626   برقم    20201004:  تاريخ ،   حسن خليل محمد حسن -  4

 80529   برقم    20201014:  تاريخ ،   محمد كمال دمحم مصطفي -  5

 80529   برقم    20201014:  تاريخ ،   محمد كمال محمد مصطفي -  6

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/حوم تم   20201004 تاريخ وفى ،   60495:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدهللا محمد صالح   - 1

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تاريخ وفى ،   60495:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمد صالح محمد ليصبح التجارى االسم تعديل   - 2

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201004

 تم  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   78363:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته ريمون عادل   - 3

 محو بامر السجل من القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستلم وتصفيتها الشركه فسخ

   20201004 تاريخ وفى ،   81369:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  محمدي رضا ياسر وشريكة احمد محمد مدحت   - 4

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   36632:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمد السعيد عاطف   - 5

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و الشركة فسخ تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   58478:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  يورز ايدياوجاست   - 6

 الفرع محو

  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   58478:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها الفرغل شيرين   - 7

 الفرع محو تم

 تم   20201007 تاريخ وفى ،   21502:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها  طموم  عاطف  محمد  ايمان   - 8

 رقم ومح بامر السجل من القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستلم وتصفيتها الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   35295:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه مرسى محمد احمد   - 9

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستالم الشركة فسخ  السجل

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   35295:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه مرسى محمد احمد   - 10

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستالم الشركة فسخ  السجل

 تاريخ وفى ،   21760:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الهادى عبد وعماد محمد الهادى عبد محمد ورثة   - 11

 المالية مستجقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201012

 تم  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   69286:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  واوالده حكيم سامى   - 12

 15720 رقم محو بامر القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستالم وتصفيتها الشركه فسخ

 تم  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   69286:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  واوالده حكيم سامى   - 13

 محو بامر السجل من القيد بيمحى وبذلك ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستلم وتصفياتها الشركه فسخ

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   78632:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه على حسن على محمد   - 14

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   60573:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه محمد احمد   - 15

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و الشركة فسخ

 تاريخ وفى ،   55757:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه والخردوات الجاهزه للمالبس منصور محالت   - 16

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و اللشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201015

 تاريخ وفى ،   55757:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه دواتوالخر الجاهزه للمالبس منصور محالت   - 17

 الفرع محو تم  السجل شطب/محو تم   20201015

 تاريخ وفى ،   80428:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  االستثمار صناديق مجال فى االدارة لخدمات الدولية   - 18

 الجيزة محافظة الى المقر انقل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20201015

 تم   20201015 تاريخ وفى ،   62418:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه شركس عطية سالمه محمد   - 19

 نهائيا   القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقه كافة شريك كل واستلم نهائيا   ومحوها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   83586:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه موريس محب ابرام   - 20

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا اللشركة فسخ تم  السجل

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   78542:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته يونان عاطف صموئيل   - 21

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   26342:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  الماليه االوراق  لتدوالب الحريه شركه   - 22

 القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   84822:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتة عطية اسماعيل احمد   - 23

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تم   20201021 تاريخ وفى ،   50208:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه احمد عكاشه الحليم عبد   - 24

 التجاري السجل من القيد محو يتم وبذلك ومستحقاتة حقوقة كافة شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   20201021 تاريخ وفى ،   50208:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتة احمد عكاشة الحليم عبد   - 25

 التجاري السجل من القيد محو يتم لكوبذ ومستحقاتة حقوقة كافة شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   82126:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه قاسم محمد ايمن   - 26

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم



 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  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   20512:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه كامل مجدى   - 27

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   48404:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه االلفي احمد شركه   - 28

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تم   20201025 تاريخ وفى ،   76007:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه خالد عبدالمقصود خالد هشام   - 29

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقة كافة شريك كل واستلم وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   9795:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه دحروج محمد   - 30

 المالية ممستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   72314:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه جرجس حمدى   - 31

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقة كافة شريك كل واستلم وتصفيتها الشركة فسخ تم

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   72314:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه جرجس حمدى   - 32

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقة كافة شريك كل واستلم وتصفيتها الشركة فسخ تم

 تم   20201026 تاريخ وفى ،   49709:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالرازق فكري محمد   - 33

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   49709:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها عبدالرازق فكرى حمدم غاده ليصبح الشركه اسم تعديل   - 34

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ

   20201026 تاريخ وفى ،   58321:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،.  م.م.ش لالستثمار القابضة النيل وادى مجموعة   - 35

 المقر لنقل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تاريخ وفى ،   29663:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  محمد محمود فتحى وشريكه عبدالرحيم عبدالعزيز محمد   - 36

 التجاري السجل من القيد يمحى وبذلك الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201027

 تاريخ وفى ،   29663:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  محمد محمود فتحى وشريكه عبدالرحيم عبدالعزيز محمد   - 37

 الشركه فسخ  السجل شطب/محو تم   20201027

 تم   20201027 تاريخ وفى ،   64835:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه خليفه محمد محمد عماد   - 38

 حقوقه كافه شريك كل واستالم الشركه فسخ  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   17697:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  للصرافة النيل شركه   - 39

 الشركه تصفيه

 شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   35134:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه خفاجه محمد جمال   - 40

 جنوب التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك ومستحقاته حقوقه كافة شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ تم  السجل

 القاهرة

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالغفار محمود كريم   - 41

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عبدالغفار محمد كريم/  الى االسم تعديل   - 42

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدالغفار محمود كريم/  الى التجارى االسم عديلت   - 43

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028



 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

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عبدالغفار محمد كريم/  الى االسم تعديل   - 44

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عبدالغفار محمود كريم   - 45

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عبدالغفار محمد كريم/  الى االسم تعديل   - 46

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالغفار محمود كريم/  الى التجارى االسم تعديل   - 47

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عبدالغفار محمد كريم/  الى االسم تعديل   - 48

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالغفار محمود كريم   - 49

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عبدالغفار محمد كريم/  الى االسم تعديل   - 50

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدالغفار محمود كريم/  الى التجارى االسم تعديل   - 51

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 تاريخ وفى ،   63914:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عبدالغفار محمد كريم/  الى االسم تعديل   - 52

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201028

 تم   20201028 تاريخ وفى ،   80579:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالقادر صالح محمد شريف   - 53

 المالية مستحقاتة كافة شريك كل استالم و نهائيا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتوريدات للمقاوالت القلعه هى كما التجاريه السمه بقاء مع وشركاه ابراهيم محمد على ثروت/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 78307، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة العموميه

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

 والتوريدات للمقاوالت القلعه هى كما التجاريه السمه بقاء مع وشريكة ابراهيم محمد على ثروت/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 78307، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة العموميه

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

 رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 78307، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم محمد على ثروت -  3

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 والتوريدات للمقاوالت القلعه هى كما التجاريه السمه بقاء مع وشركاه ابراهيم محمد على ثروت/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 78307، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية العموميه

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس



 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

 والتوريدات للمقاوالت القلعه هى كما التجاريه السمه بقاء مع وشريكة ابراهيم محمد على ثروت/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  5

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 78307، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية العموميه

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

 رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 78307، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه ابراهيم محمد على ثروت -  6

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20201005،   تاريخ وفي 68718، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائه عواد سيد محمد -  7

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 68718، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عواد سيد محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  8

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201005،

,  المال رأس تعديل تم 20201005،   تاريخ وفي 68718، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه عواد سيد محمد -  9

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 68718، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عواد سيد محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  10

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201005،

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20201005،   تاريخ وفي 84463، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه السندى ياسر -  11

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم 20201005،   تاريخ وفي 84463، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و السندي ياسر/  التجارى االسم اصبح -  12

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 80491، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه صادق فاروق اليون جوزيف -  13

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 80491، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه صادق فاروق اليون جوزيف -  14

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20201011،   تاريخ وفي 78761، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه انور احمد -  15

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم 20201011،   تاريخ وفي 78761، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و هشام احمد/  التجارى االسم اصبح -  16

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20201011،   تاريخ وفي 78761، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حامد ماهر/  ليصبح الشركة اسم تعديل -  17

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  الالم رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20201011،   تاريخ وفي 61427، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته بباوى شحاته نمر فادى -  18

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20201013،   تاريخ وفي 70833، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عبدالحميد محمد -  19

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 50755، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الطبيه المستلزمات لتجارة وشركائها مصطفى هدى شركة -  20

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201014،

,  المال رأس تعديل تم 20201014،   تاريخ وفي 64110، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه زخارى جميل -  21

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 المال رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 50776، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاؤها البكري محمد نبيله -  22

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 50776، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكتها و امام البكرى محمد نبيله/  التجارى االسم اصبح -  23

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201018،

 رأس تعديل تم 20201020،   تاريخ وفي 80038، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد محمد حسين شاهين -  24

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم 20201020،   تاريخ وفي 70828، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سكاريللو وتيمور شلباية احمد -  25

  جنيه  8000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 70828، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه شلباية احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  26

  جنيه  8000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201020،

 تعديل تم 20201021،   تاريخ وفي 69666، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالحكيم محمد محمد اسامة -  27

  جنيه  3750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 65178، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة جودة محمد محمد طارق -  28

  جنيه  200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 18858، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حجازى حسين محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  29

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201022،

,  المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 18858، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حجازى حسين -  30

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 18858، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حجازي حسين محمد -  31

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تم 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  32

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل  : التأشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاءه فايد محمد/ مهندس -  33

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  34

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و فايد محمد مهندس/  التجارى االسم اصبح -  35

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تم 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  36

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاءه فايد محمد/ مهندس -  37

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  38

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 20201022،   تاريخ وفي 54305، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و فايد محمد مهندس/  التجارى االسم اصبح -  39

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم



 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

 المال رأس تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 50192، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الغفار عبد فتحى كرم -  40

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح مالال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 50192، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و شعيا عبالغفار فتحى كرم/  التجارى االسم اصبح -  41

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201022،

 تعديل تم 20201022،   تاريخ وفي 85351، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة المالك عبد بخيت عطا سمير -  42

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 20201026،   تاريخ وفي 61608، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العظيم عبد محمد -  43

  جنيه  7500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20201028،   تاريخ وفي 66649، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه رجب احمد محمد احمد -  44

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20201028،   تاريخ وفي 66649، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه رجب احمد محمد احمد -  45

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20201028،   تاريخ وفي 55153، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه خضر محمد حنفي احمد -  46

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85081    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شاكر شكري شاكر -  1

  الجمالية - الصالحيه ح12  العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85081    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شاكر شكري شاكر -  2

  عقبة ميت - النيل وادي من متفرع شبل احمد ش6 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85081    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شاكر شكري شاكر -  3

  الجمالية - الصالحيه ح12  العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 85081    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شاكر شكري شاكر -  4

  عقبة ميت - النيل وادي من متفرع شبل احمد ش6 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 68746    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها الليثى نهى شركة -  5

 شقة/  بالعنوان فرع افتتاح و المعادى دجلة 210 ش 17 رقم بالعقار الثالث الدور/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 الجديدة القاهرة البنفسج نجيب محمد محور 285 االول الدور 2 رقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 77229    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سليم نجيب -  6

 عطفه 2 ويحمل البنداقه شارع 20 بالعقار االرضى فوق والثالث والثانى واالول االرضى الدور/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 الموسكى -( عوايد 0 االربعين

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 74854    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمود رجب محمد -  7

 الدين محى ش 23/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85081    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شاكر شكري شاكر -  8

  القاهرة الزمالك حسين طه ش15 بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 85081    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شاكر شكري شاكر -  9

  القاهرة الزمالك حسين طه ش15 بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

 وفي 29358    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، زكى مصطفى محمد و على محمد  طارق و فؤاد الدين حسام شركه -  10

 الثالث الحى بالمز ديار 50 بالقطعة الثانى الدور/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ

  المقطم قسم الوسطى الهضبة

 وفي 29358    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شرف الرازق عبد على جمال و على محمد طارق و فؤاد الدين حسام -  11

 الثالث الحى بالمز ديار 50 بالقطعة الثانى الدور/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ

  المقطم قسم الوسطى الهضبة

 29358    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شرف عبدالرازق على وجمال فؤاد الدين حسام/  الى التجارى االسم تعديل -  12

 الحى بالمز ديار 50 بالقطعة الثانى الدور/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي

  المقطم قسم الوسطى الهضبة الثالث

 وفي 29358    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، زكى مصطفى محمد و على محمد  طارق و فؤاد الدين حسام شركه -  13

 بالعقار مرتفع االرضى بالدور 3 رقم الشقة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ

 المقطم قسم الوسطى اللهضبة الثالث الحى 17/5

 وفي 29358    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شرف الرازق عبد على جمال و على محمد طارق و فؤاد الدين حسام -  14

 بالعقار مرتفع االرضى بالدور 3 رقم الشقة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ

 المقطم قسم الوسطى اللهضبة الثالث الحى 17/5

 29358    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شرف عبدالرازق على وجمال فؤاد الدين حسام/  الى التجارى االسم تعديل -  15

 بالعقار مرتفع االرضى بالدور 3 رقم الشقة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي

 المقطم قسم الوسطى اللهضبة الثالث الحى 17/5

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 43987    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه متولي صالح عادل -  16

 الجديدة مصر تريامف ميدان النزهة ش 103 رقم بالعقار علوى الثانى الدور 17 رقم شقة/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 43987    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد احمد بهجت الدين سيف -  17

 الجديدة مصر تريامف ميدان النزهة ش 103 رقم بالعقار علوى الثانى الدور 17 رقم شقة/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58478    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، يورز ايدياوجاست -  18

 النيل كورنيش 4 شقة والعشرون الثانى الدور ب برج المهندسين نقابة ابراج/  الفرع الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58478    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها الفرغل شيرين -  19

 النيل كورنيش 4 شقة والعشرون الثانى الدور ب برج المهندسين نقابة ابراج/  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 32683    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه بدالعالع محمد عبدالعال -  20

 السويس جسر ش الميريالند عمارات 4/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 32683    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالعال محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  21

 السويس جسر ش الميريالند عمارات 4/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007

 العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 32683    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالعال محمد عبدالعال -  22

 المطار شيراتون منطقة قريش صقر مساكن 1 رقم محل 41 رقم عقار/ / بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف, 

 النزهة قسم الشرقيون النساجون



 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

 تاريخ وفي 32683    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالعال محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  23

 قريش صقر مساكن 1 رقم محل 41 رقم عقار/ / بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007

 النزهة قسم الشرقيون النساجون المطار شيراتون منطقة

 العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة خليل محمود خليل عالء -  24

 العين القطاميه طريق شمال الصغيره الصناعات منطقه 380 رقم قطعه/  بالعنوان الكائن المصنع فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف, 

 الثالث التجمع السخنه

 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة الحلو محمد محمد أمان/  لتصبح الشركة اسم تعديل -  25

 الصناعات منطقه 380 رقم قطعه/  بالعنوان الكائن المصنع فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

 الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصغيره

 العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة خليل محمود خليل عالء -  26

 بارض الشيراتون كالتكس السيارات تموين خدمة محطة ب الكائن واول ارضي دور الكائن الفرع دالغاء ،:   الـتأشير وصف, 

 الجديدة مصر الجمركية الدائرة خارج الجوي القاهرة ميناء

 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة الحلو محمد محمد أمان/  لتصبح الشركة اسم تعديل -  27

 السيارات تموين خدمة محطة ب الكائن واول ارضي دور الكائن الفرع دالغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

 الجديدة مصر الجمركية الدائرة خارج الجوي القاهرة ميناء بارض الشيراتون كالتكس

 العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة خليل محمود خليل عالء -  28

 العين القطاميه طريق شمال الصغيره الصناعات منطقه 380 رقم قطعه/  بالعنوان الكائن المصنع فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف, 

 الثالث التجمع السخنه

 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة الحلو محمد محمد أمان/  لتصبح الشركة اسم تعديل -  29

 الصناعات منطقه 380 رقم قطعه/  بالعنوان الكائن المصنع فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

 الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصغيره

 العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة خليل محمود خليل عالء -  30

 بارض الشيراتون كالتكس السيارات تموين خدمة محطة ب الكائن واول ارضي دور الكائن الفرع دالغاء ،:   الـتأشير وصف, 

 الجديدة مصر الجمركية الدائرة خارج الجوي القاهرة ميناء

 تاريخ وفي 63520    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة الحلو محمد محمد أمان/  لتصبح الشركة اسم تعديل -  31

 السيارات تموين خدمة محطة ب الكائن واول ارضي دور الكائن الفرع دالغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

 الجديدة مصر الجمركية الدائرة خارج الجوي القاهرة ميناء بارض الشيراتون كالتكس

 تاريخ وفي 23574    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، والمقاوالت للتجاره شاهين حسن ابناء شركه -  32

 المعادي الرابع الشطر أ 460 رقم العقار/  بالعنوان اداري كمقر فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012

 الجديدة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 16681    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصرافه مصر شركه -  33

 برج فيكتورعمانويل ميدان 39العقار مدخل من 7,6 رقم باب باكيتين التجارى المحل/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 الفرع مدير صالح عثمان طه يسرى/السيد وتعين1االسكندرية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 16681    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصرافه مصر شركه -  34

 الفرع مدير عبدهللا فكرى كامل احمد/ السيد تعيين بورسعيد ش مع متقاطع المروه ش1/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 16681    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصرافه مصر شركه -  35

  الفرع مدير ادم محمد على عيد/  السيد وتعين الجالء ش الزهراء فاطمة برج1/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 16681    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصرافه مصر شركه -  36

  للفرع مدير حمزة محمد احمد/  السيد وتعين الطيران ش/   فرع افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 50755    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الطبيه المستلزمات لتجارة وشركائها مصطفى هدى شركة -  37

 القاهرة الساحل االسماعلية ترعة ش 13/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014

 تاريخ وفي 50755    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الطبيه المستلزمات لتجارة وشركائها مصطفى هدى شركة -  38

 بنشاط القديمة مصر الجمعية ارض سالم محمد ش 10/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014

 انواعها بكافة االحذية تصنيع/ 

 تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 45255    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سالم حسين البر عبد هانى -  39

 الجديدة القاهرة الخامس التجمع االكاديمية جنوب و منطقة 237 فيال/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 45255    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سالم حسين البر عبد هانى/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  40

 الخامس التجمع االكاديمية جنوب و منطقة 237 فيال/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014

 الجديدة القاهرة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 84348    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و خطاب عمرو -  41

 القاهرة المقطم االول الحى الوسطى الهضبة 1155/  اصبح ،:   الـتأشير

 21668    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى النبى عبد اسماعيل احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل تم -  42

 و للرخام الصناعية المنطقة D/  477 رقم قطعة/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي

  الثعبان شق طره الجرانيت

 تاريخ وفي 21668    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و مصطفى عبدالنبى اسماعيل/  التجارى االسم اصبح -  43

 شق طره الجرانيت و للرخام الصناعية المنطقة D/  477 رقم قطعة/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014

  الثعبان

,  العنوان تعديل تم 20201014 ختاري وفي 21668    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه النبى عبد مصطفى -  44

  الثعبان شق طره الجرانيت و للرخام الصناعية المنطقة D/  477 رقم قطعة/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

 62529    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، خليل عزمى صبرى اشرف و على راشد محمد محمد/  التجارى االسم اصبح -  45

 زينب السيدة العينى القصر الرشيدى ش من فهمى ش 4/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 62529    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه راشد محمد محمد -  46

 زينب السيدة العينى القصر الرشيدى ش من فهمى ش 4/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، خليل عزمى صبرى اشرف و على راشد محمد محمد/  التجارى االسم اصبح -  47

 العينى القصر الرشيدى ش من فهمى ش 4/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 62529

 زينب السيدة

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 62529    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه راشد محمد محمد -  48

 زينب السيدة العينى القصر الرشيدى ش من فهمى ش 4/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 80428    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، االستثمار صناديق مجال فى االدارة لخدمات الدولية -  49

 جاليرى بمجمع الشمالى البرج الثالث بالدور 304/301/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201015

  جنوب التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك زايد ووترالشيخ محوركريزى 40 رقم االرض قطعة فى الكائن

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 60247    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها هدايت مركز -  50

 المعادي دجله 251 شارع 12 الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 60247    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها هدايت سليم نجوى -  51

 المعادي دجله 251 شارع 12 الى العنوان يلتعد ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26037    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد الباب فتح عمرو -  52

 الملك ش منتصر مساكن 35 عمارة االول بالدور 4 رقم الشقة/  بالعنوان للشركة ادارى كمقر  فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

 فيصل

 تاريخ وفي 26037    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد الباب فتح عمرو/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  53

 عمارة االول بالدور 4 رقم الشقة/  بالعنوان للشركة ادارى كمقر  فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019

 فيصل الملك ش منتصر مساكن 35

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26037    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد الباب فتح عمرو -  54

 الملك ش منتصر مساكن 35 عمارة االول بالدور 4 رقم الشقة/  بالعنوان للشركة ادارى كمقر  فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

 فيصل

 تاريخ وفي 26037    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد الباب فتح عمرو/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  55

 عمارة االول بالدور 4 رقم الشقة/  بالعنوان للشركة ادارى كمقر  فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019

 فيصل الملك ش منتصر مساكن 35

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58105    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته فرج محمد -  56

  االول الدور المقطم ش جنوب شعراوي هدى شارع 9470 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 ريختا وفي 70828    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، سكاريللو وتيمور شلباية احمد -  57

  المعادي قسم 18 شارع 44 الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 70828    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه شلباية احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  58

  المعادي قسم 18 شارع 44 الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 84151    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه نصر عالء -  59

 الخليفه -المقطم -الوسطى الهضبه -44 شارع سما مدرسه امام 5430 رقم قطعه/ اصبح ،:   الـتأشير

 20201022 تاريخ وفي 73408    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها رمضان محمد المصيلحى ممدوح سارة -  60

 - السادسه المنطقه - نوار ابراهيم شارع من متفرع المرجوشى محمد شارع 12/ اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 اول نصر مدينه

 العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 76043    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها حسن على عطيه سهام -  61

 اول نصر مدينة قسم مكة برج مامون حسن ش 66 رقم بالعقار االول الدور و االرضى الدور كامل/  اصبح ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  62

 القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الثالث التجمع الساخنة العين

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاءه فايد محمد/ مهندس -  63

 الساخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف

  الثالث التجمع

 تم 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  64

 القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الثالث التجمع الساخنة العين

 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و فايد محمد مهندس/  التجارى االسم اصبح -  65

 القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  الثالث التجمع الساخنة العين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  66

 القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الثالث التجمع الساخنة العين

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاءه فايد محمد/ مهندس -  67

 الساخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 طعةق ،:   الـتأشير وصف

  الثالث التجمع

 تم 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  68

 القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الثالث التجمع الساخنة العين

 20201022 تاريخ وفي 54305    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و فايد محمد مهندس/  التجارى االسم اصبح -  69

 القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة(  الورش)  الصغير الصناعات منطقة 439 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  الثالث التجمع الساخنة العين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 84584    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه ثروت محمد -  70

 المعادى - االرضى الدور - المعادى زهراء - طيبه ب 5 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 43826    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اوريجينال الجوخ ابو شركه -  71

 16 ناصية العلوى االرضى فوق االاول بالدور 2 شقة طاهر محمد السيد ش 2 اللعقار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف

 ادارى مقرك عابدين رشدى ش

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 50192    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الغفار عبد فتحى كرم -  72

 D/ 499 رقم قطعة الثعبان شق 10003 المعاد/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 50192    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و شعيا عبالغفار فتحى كرم/  التجارى االسم اصبح -  73

 D/ 499 رقم قطعة الثعبان شق 10003 المعاد/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201022

 تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 85264    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الفتاح عبد امين الفتاح عبد محمد -  74

 االولى الصناعيه المنطقه 298 قطعه/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 12404    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م  م  ش والتجارة للصناعة انترناشيونال مصر الخضير شركة -  75

 داندى مجمع الصحراوى مصراالسكندرية طريق 28/  الكائن  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026

 بى 21 الوحدة مول

 والتجارةاعتبارا للصناعة انترناشونال مصر الخضير شركة مع(  تضامن شركة) خضير مكتبة شركة اندماج على الموافقة -  76

:   الـتأشير وصف,  العنوان عديلت تم 20201026 تاريخ وفي 12404    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، 2000/10/10من

 بى 21 الوحدة مول داندى مجمع الصحراوى مصراالسكندرية طريق 28/  الكائن  الفرع الغاء ،

 تاريخ وفي 12404    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م  م  ش والتجارة للصناعة انترناشيونال مصر الخضير شركة -  77

 مول داندى مجمع الصحراوى مصراالسكندرية طريق 28/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026

 110 الوحدةرقم

 والتجارةاعتبارا للصناعة انترناشونال مصر الخضير شركة مع(  تضامن شركة) خضير مكتبة شركة اندماج على الموافقة -  78

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 12404    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، 2000/10/10من

 110 الوحدةرقم مول داندى مجمع الصحراوى مصراالسكندرية طريق 28/  فرع افتتاح ،

 تم 20201026 تاريخ وفي 58321    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،. م.م.ش لالستثمار القابضة النيل وادى مجموعة -  79

 البوليجون بمشروع 5 رقم بالعقار 1بالدور(1A-5) رقم االدارى المكتب/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 زايد الشيخ مدينة 17 الحى تاون ويست مدينة االولى المرحلة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  نالعنوا تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  80

  زينب السيدة ميدان 16/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  81

 الجديدة النزهة تيتو جوزيف ناصية المدينة ش 2/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  82

  الزيتون حلمية االول سليم ش 115/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  83

 حلوان احمد سيد محمد ش 26/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  84

 الهرم فيصل الملك ش 473/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  85

  امبابة الساحل ترعة ناصية العسقالنى ش 2/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 84311    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته لطفى احمد -  86

 جابر سيدى الحرية طريق ش 318/   بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 46974    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه السالم عبد السيد محمد -  87

  بالبساتين االيرانية الصناعية المنطقة حسن فرخندة ش من مرزوق مصطفى ش 2/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 46974    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه السالم عبد السيد محمد -  88

  بالبساتين االيرانية الصناعية المنطقة حسن فرخندة ش من مرزوق مصطفى ش 2/  اصبح ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكمبيوتر اجهزه عدا فيما الكهربائيه االجهزه تجاره/  ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه محمود رجب محمد -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 74854   برقم قيدها سبق  ، واالنترنت

 قيدها سبق  ،(  CNC  معدنية قوالب)  المعادن تشكيل و تصنيع/  نشط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه بدوي سيد حمدي -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 46891   برقم

 قيدها سبق  ،(  CNC  معدنية قوالب)  المعادن تشكيل و تصنيع/  نشط اضافة  بسيطة توصية ، وشركائه بدوى سيد حمدى -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 46891   برقم

 قيدها سبق  ،(  CNC  معدنية قوالب)  المعادن تشكيل و تصنيع/  نشط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه بدوي سيد حمدي -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 46891   برقم

 قيدها سبق  ،(  CNC  معدنية قوالب)  المعادن تشكيل و تصنيع/  نشط اضافة  تضامن شركة ، وشركائه بدوى سيد حمدى -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 46891   برقم

 عدا فيما)  الصناعي االمن مستلزمات وتوريد العمومية والتوريدات الطبية المستلزمات توزيع  تضامن شركة ، وسارة محمد -  6

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 84123   برقم قيدها سبق  ،(  ومستلزماتة الكمبيوتر  اجهزة توريد

 تضامن شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عدا فيما)  الصناعي االمن مستلزمات وتوريد العمومية والتوريدات الطبية المستلزمات توزيع  تضامن شركة ، وساره محمد -  7

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 84123   برقم قيدها سبق  ،(  ومستلزماتة الكمبيوتر  اجهزة توريد

 تضامن شركة

 و توريد و مستلزماتها و المصاعد ابواب تركيب و تجميع و توريد/  اصبح  بسيطة توصية ، وشركاه متولي علي محمد عالء -  8

 و التصدير و االستيراد كذلك و مستلزماتها و الماكينات توريد و الغيار قطع و المعادن تشغيل و مستلزماتها و المصاعد صيانة

 تاريخ وفي 46218   برقم قيدها سبق  ، المتحركة الساللم و المصاعد مستلزمات و مهمات تصنيع و التجارية التوكيالت

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007

 قيدها سبق  ، التجارية التوكيالت و التصدير و االستيراد/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكته بباوى شحاته نمر فادى -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  اطالنش تعديل تم20201011 تاريخ وفي 61427   برقم

 والهدايا والخشبية والزجاجية النحاسية المنتجات وتسويق/  نشاط الغاء  بسيطة توصية ، وشريكة خليل محمود خليل عالء -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 63520   برقم قيدها سبق  ، التذكارية

 النحاسية المنتجات وتسويق/  نشاط الغاء  بسيطة توصية ، وشركاة الحلو محمد محمد أمان/  لتصبح الشركة اسم تعديل -  11

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 63520   برقم قيدها سبق  ، التذكارية والهدايا والخشبية والزجاجية

 بسيطة توصية

 والهدايا والخشبية والزجاجية النحاسية المنتجات وتسويق/  نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكة خليل محمود خليل عالء -  12

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 63520   برقم قيدها سبق  ، التذكارية

 النحاسية المنتجات وتسويق/  نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشركاة الحلو محمد محمد أمان/  لتصبح الشركة اسم تعديل -  13

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 63520   برقم قيدها سبق  ، التذكارية والهدايا والخشبية والزجاجية

 تضامن شركة

 تم20201012 يختار وفي 50066   برقم قيدها سبق  ، عقارى تسويق/  اصبح  تضامن شركة ، وشريكتها سالم هاله -  14

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 تم20201012 تاريخ وفي 50066   برقم قيدها سبق  ، عقارى تسويق/  اصبح  تضامن شركة ، وشركائها سالم هاله -  15

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 السلع و الكهربائية االجهزة تجارة/  اصبح  تضامن شركة ، وشريكتها عزوز نجيب محمد اسراء/ التجاري االسم تعديل -  16

 و بها المتعلقة االعمال كافة و الديكورات و التشطيبات اعمال فى التوريدات و العامة المقاوالت و المقاوالت و التوريدات و المعمرة

 و الكهروميكانيكية االعمال فى التوريدات و العامة المقاوالت و التكيفات و الكهرباء اعمال فى التوريدات و العامة المقاوالت

 و المنزلى االثاث و الكهربائية االاجهزة كافة فى توزيع وز تجارة و بها المتعلقة االعمال كافة و البناء اعمال فى العامة المقاوالت

,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 76898   برقم قيدها سبق  ، المعدات و االجهزة صيانة و تركيب و توريد و المكتبى

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 المقاوالت و التوريدات و المعمرة السلع و الكهربائية االجهزة تجارة/  اصبح  تضامن شركة ، وشركائها نجيب محمد اسراء -  17

 فى التوريدات و العامة المقاوالت و بها المتعلقة االعمال كافة و الديكورات و التشطيبات اعمال فى التوريدات و العامة المقاوالت و

 كافة و البناء اعمال فى العامة المقاوالت و الكهروميكانيكية االعمال فى التوريدات و العامة المقاوالت و التكيفات و الكهرباء اعمال

 صيانة و تركيب و توريد و المكتبى و المنزلى االثاث و الكهربائية االاجهزة كافة فى توزيع وز تجارة و بها المتعلقة االعمال

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 76898   برقم قيدها سبق  ، المعدات و االجهزة

 و التكيفات اجهزة و االلكترونية و الكهربائية  تضامن شركة ، وشريكتها عزوز نجيب محمد اسراء/ التجاري االسم تعديل -  18

   برقم قيدها سبق  ، مستلزماتة و الكمبيوتر عدا فيما االسكوتر و الموتوسيكالت و الكهربائية و البخارية الدرجات و السيارات تجارة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 76898



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الدرجات و السيارات تجارة و التكيفات اجهزة و االلكترونية و الكهربائية  تضامن شركة ، وشركائها نجيب محمد اسراء -  19

 تاريخ وفي 76898   برقم قيدها سبق  ، مستلزماتة و الكمبيوتر عدا فيما االسكوتر و الموتوسيكالت و الكهربائية و البخارية

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013

 تاريخ وفي 70833   برقم قيدها سبق  ، المشروبات و االغذية لتقديم مطعم  تضامن شركة ، وشريكه عبدالحميد محمد -  20

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013

 تم20201014 تاريخ وفي 64110   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه زخارى جميل -  21

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

  ، انواعها بكافة االحذية تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، الطبيه المستلزمات لتجارة وشركائها مصطفى هدى شركة -  22

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 50755   برقم قيدها سبق

)  المشروعات وادارة العقارى واالستثمار والتجارة العمرانى والتطوير للمقاوالت دامكو شركة/  ليصبح الشركة اسم تعديل -  23

 والتصنيع العمرانى والتطوير العقارى واالستثمار العامة المقاوالت بأعمال القيام/  ليصبح النشاط تعديل  مساهمة شركة ،(  دامكو

 التجارية والوكاالت والغير الشركة النشطه والتصدير واالستيراد االراضى واستصالح والسمكى والداجنى الحيوانى واالنتاج

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز الهندسيه واالستشارات المشروعات وادارة والتجارة واالعالن والدعاية العقارى والتسويق

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهه اعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 18433   برقم قيدها سبق  ، فى او مصر

 العامة المقاوالت بأعمال القيام/  ليصبح النشاط تعديل  مساهمة شركة ، االستثمارية المعدات وتصنيع تصميم شركه -  24

 والتصدير واالستيراد االراضى واستصالح والسمكى والداجنى الحيوانى واالنتاج والتصنيع العمرانى والتطوير العقارى واالستثمار

 واالستشارات المشروعات وادارة والتجارة واالعالن والدعاية العقارى والتسويق التجارية والوكاالت والغير الشركة النشطه

 شبيهه اعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى شتركت او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز الهندسيه

 تعديل تم20201015 تاريخ وفي 18433   برقم قيدها سبق  ، فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او بأعمالها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 العامة المقاوالت بأعمال القيام/  ليصبح النشاط تعديل  مساهمة شركة ، دامكو االستثماريه المعدات وتصنيع تصميم شركه -  25

 والتصدير واالستيراد االراضى واستصالح والسمكى والداجنى الحيوانى واالنتاج والتصنيع العمرانى والتطوير العقارى واالستثمار

 واالستشارات المشروعات وادارة والتجارة واالعالن والدعاية العقارى والتسويق التجارية والوكاالت والغير الشركة النشطه

 شبيهه اعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز الهندسيه

 تعديل تم20201015 تاريخ وفي 18433   برقم قيدها سبق  ، فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او بأعمالها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

)  المشروعات وادارة العقارى واالستثمار والتجارة العمرانى والتطوير للمقاوالت دامكو شركة/  ليصبح الشركة اسم تعديل -  26

 القانون الحكام طبقا   وذلك بها لحقهات او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج  مساهمة شركة ،(  دامكو

   برقم قيدها سبق  ، التجاريين والوسطاء الوكالء بأعمال القيام للشركة ويجوز وتعديالته التنفيذية والتحته 1981 لسنه 159

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 18433

 تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج  مساهمة شركة ، االستثمارية المعدات وتصنيع تصميم شركه -  27

 الوكالء بأعمال القيام للشركة ويجوز وتعديالته التنفيذية والتحته 1981 لسنه 159 القانون الحكام طبقا   وذلك بها تلحقها او

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 18433   برقم قيدها سبق  ، التجاريين والوسطاء

 او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج  مساهمة شركة ، دامكو االستثماريه المعدات وتصنيع تصميم شركه -  28

 الوكالء بأعمال القيام للشركة ويجوز وتعديالته التنفيذية والتحته 1981 لسنه 159 القانون الحكام طبقا   وذلك بها تلحقها او تشتريها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 18433   برقم قيدها سبق  ، التجاريين والوسطاء

 و االجهزة توريدات/  اصبح  تضامن شركة ، خليل عزمى صبرى اشرف و على راشد محمد محمد/  التجارى االسم اصبح -  29

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 62529   برقم قيدها سبق  ، التصدير و الطبية المستلزمات

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم قيدها سبق  ، التصدير و الطبية المستلزمات و االجهزة توريدات/  اصبح  تضامن شركة ، وشركاه راشد محمد محمد -  30

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 62529

 و االجهزة توريدات/  اصبح  بسيطة توصية ، خليل عزمى صبرى اشرف و على راشد محمد محمد/  التجارى االسم اصبح -  31

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 62529   برقم قيدها سبق  ، التصدير و الطبية المستلزمات

 بسيطة

   برقم قيدها سبق  ، التصدير و الطبية المستلزمات و االجهزة توريدات/  اصبح  بسيطة توصية ، وشركاه راشد محمد محمد -  32

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 62529

 و االثاث و البضائع نقل و التخزين و التغليف اعمال/  اصبح  تضامن شركة ، وشريكاه الحافظ عبد ابراهيم امام شريف -  33

 سبق  ، العامة المقاوالت و العمومية التوريدات و التصدير و الجمركى التخليص و المالحية التوكيالت و التفريغ و الشحن خدمات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 59692   برقم قيدها

 نقل و التخزين و التغليف اعمال/  اصبح  تضامن شركة ، وشريكة ابراهيم امام شريف/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  34

 و العمومية التوريدات و التصدير و الجمركى التخليص و المالحية التوكيالت و التفريغ و الشحن خدمات و االثاث و البضائع

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 59692   برقم قيدها سبق  ، العامة المقاوالت

 الدولية والتجارة التجارية والتوكيالت التصدير الشركة غرض/  اصبح  محدودة مسئولية ذات ، الخارجية التجارة -  35

 والمعملية والصناعية الكيماوية والمبيدات االسمدة انواع جميع في وذلك واالتجار، المؤقت والسماح والترانزيت المحلية والتوريدات

)  العطريه والمركزات والعطور والروائح العطرية والزيوت والزيوت والشحومات والبالستيك الدباغة ومواد واالصباغ والوسيطه

 ومستلزمات والكهربائية والمعملية والصناعية الطبيه والمستلزمات واالجهزة واالالت واللون والرائحه الطعم ومكسبات(  اسانسات

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 21049   برقم قيدها سبق  ، بانواعها والتعبئة التغليف وخامات

 محدودة مسئولية

 وااللياف الغذائيه والمواد والكرتون والورق وخشب ومعادن وزجاج بالستيك من  محدودة مسئولية ذات ، الخارجية التجارة -  36

 القوانين باحكام االخالل دون وذلك واالجنبية المصرية للشركات الجدوى ودراسات واالقتصادية التجارية واالستشارات الصناعية

 من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 فيما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع جوهالو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 21049   برقم قيدها سبق  ، موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 محدودة مسئولية ذات

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما مسبقا الهيئة  محدودة مسئولية ذات ، الخارجية التجارة -  37

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 21049   برقم قيدها سبق  ، القانون الحكام

 تم20201018 تاريخ وفي 48806   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط الغاء  تضامن شركة ، جروب الحملي شركه -  38

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 فرم و تجهيز و تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه عباس محمد شركه/  ليصبح اسمها او الشركة عنوان تعديل -  39

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 65183   برقم قيدها سبق  ، المجمدة االسماك و الدجاج و اللحوم

 بسيطة توصية

  ، المجمدة االسماك و الدجاج و اللحوم فرم و تجهيز و تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكاه عباس محمد شركة -  40

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 65183   برقم قيدها سبق

                                                                       العمومية التوريدات و الكهروميكانيكية االعمال و العمومية المقاوالت/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه قاسم جمال -  41

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 46858   برقم قيدها قسب  ، االستيراد/  نشاط حذف و

  ، المحمول و كهربائية و منزلية اجهزة تجارة/  اصبح  بسيطة توصية ، وشركاهم ابراهيم محمود سيد الرحمن وعبد محمد -  42

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 49599   برقم قيدها سبق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مواد و البناء مواد نقل من انواعة بجميع النقل اعمال/  النشاط اصبح  بسيطة توصية ، وشريكته سالم حسين البر عبد هانى -  43

 االعمال جميع و الثقيلة المعدات و االفراد نقل و مشتقاتها و الكيماوية و البترولية المواد و الزراعية و الغذائية المنتجات و المحاجر

 سبق  ، العقارى التطوير و التصدير و االستيراد و العمومية المقاوالت اعمالل و جمركى تخليص و تخزين و نتقل من اللوجستية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 45255   برقم قيدها

 بجميع النقل اعمال/  النشاط اصبح  بسيطة توصية ، وشركاه سالم حسين البر عبد هانى/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  44

 االفراد نقل و مشتقاتها و الكيماوية و البترولية المواد و الزراعية و الغذائية المنتجات و المحاجر مواد و البناء مواد نقل من انواعة

 و االستيراد و العمومية المقاوالت اعمالل و جمركى تخليص و تخزين و نتقل من اللوجستية االعمال جميع و الثقيلة المعدات و

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 45255   برقم قيدها سبق  ، العقارى التطوير و التصدير

 بسيطة

 من المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاة فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  45

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و الورق و البالستيك

 بسيطة

 الورق و البالستيك من المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاءه فايد محمد/ مهندس -  46

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و

 من المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  47

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و الورق و البالستيك

 بسيطة

 المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، شركاه و فايد محمد مهندس/  التجارى االسم اصبح -  48

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و الورق و البالستيك من

 بسيطة

 من المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاة فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  49

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و الورق و البالستيك

 بسيطة

 الورق و البالستيك من المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاءه فايد محمد/ مهندس -  50

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و

 من المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه فايد محمد/ليصبح الشركة اسم تعديل -  51

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و الورق و البالستيك

 بسيطة

 المختلفة اللتغليف و التعبئة مواد تصنيع/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، شركاه و فايد محمد مهندس/  التجارى االسم اصبح -  52

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54305   برقم قيدها سبق  ، الفويل و الورق و البالستيك من

 بسيطة

 تاريخ وفي 50192   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشريكه الغفار عبد فتحى كرم -  53

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022

   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط حذف  بسيطة توصية ، شركاه و شعيا عبالغفار فتحى كرم/  التجارى االسم اصبح -  54

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 50192

 تاريخ وفي 48530   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط الغاء  بسيطة توصية ، وشركاه السيد حمدي محمد حماده -  55

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025

 77295   برقم قيدها سبق  ، بتروليه مواد وتوزيع بيع/  نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه محمد انور محمد فاروق -  56

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي



 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

 وفي 57685   برقم قيدها سبق  ، العقارى االستثمار/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، 0 وشريكه المنعم عبد محمد وليد -  57

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 قيدها سبق  ، العقارى االستثمار/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه عبدالمنعم محمد وليد/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  58

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 57685   برقم

 قيدها سبق  ، العقارى االستثمار/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاة المنعم عبد محمد وليد الى الجارى االسم تعديل -  59

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 57685   برقم

 و االغذية توريد و تجارة و المشروبات و االغذية لتقديم مطعم/  اصبح  تضامن شركة ، وشريكه عبدالحميد محمد -  60

 النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 70833   برقم قيدها سبق  ، المطاعم تشغيل و ادارة و التجارية التوكيالت و المشروبات

 تضامن شركة:  التأشير وصف, 

 تاريخ وفي 58790   برقم قيدها سبق  ، العامة المقاوالت/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه المصيلحى اشرف -  61

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028

 سبق  ، العامة المقاوالت/  نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه المصلحى حسن اشرف امجد/ليصبح التجارى االسم تعديل -  62

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58790   برقم قيدها

 تاريخ وفي 46974   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاه السالم عبد السيد محمد -  63

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028

 تاريخ وفي 46974   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط حذف  تضامن شركة ، وشركاه السالم عبد السيد محمد -  64

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028

 يتعلق ما كل فى توريدات و تجارية توكيالت و سيارات تجارة/  اصبح  بسيطة توصية ، وشريكتة بودى على محمد احمد -  65

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 66308   برقم قيدها سبق  ، بالسيارات

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201001 تاريخ وفي 77408   برقم قيدها سبق ، وشركاه البنا وحيد -  1

 تضامن

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201013 تاريخ وفي 55413   برقم قيدها سبق ، وشركاه مدني علي محمد -  2

 تضامن شركة

,   القانونى الكيان تعديل تم20201019 تاريخ وفي 15555   برقم قيدها سبق ، شركاه و اسماعيل محمد مصطفى شركة -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف



 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

 تعديل تم20201025 تاريخ وفي 64542   برقم قيدها سبق ، وشريكه ميخائيل وايس ميخائيل - الطبيه للمستلزمات ايجيبت -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 تعديل تم20201027 تاريخ وفي 44286   برقم قيدها سبق ،( وشريكته جالل حسنى جمال) السياحيه للتنميه روان شركه -  5

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 تعديل تم20201027 تاريخ وفي 44286   برقم قيدها سبق ، وشريكه زكي القادر عبد شعيب السياحية للتنمية روان/  اصبح -  6

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارى االسم تعديل: الى 78307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201004:  تاريخ فى  ،  -  1

 العموميه والتوريدات للمقاوالت القلعه هى كما التجاريه السمه بقاء مع وشريكة ابراهيم محمد على ثروت/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 78307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201004:  تاريخ فى  ،  -  2

 العموميه والتوريدات للمقاوالت القلعه هى كما التجاريه السمه بقاء مع وشريكة ابراهيم محمد على ثروت/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 69138 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201005:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه مصطفى وعنهم  عبدالحميد سمير ورثه/  ليصبح

/  جارىالت االسم اصبح: الى 84463 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201005:  تاريخ فى  ،  -  4

 شركاه و السندي ياسر

 التجارى االسم تعديل: الى 32683 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201007:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه عبدالعال محمد/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 74769 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201011:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركائها شحاته محمد شعبان هند/  ليصبح

/  التجارى االسم اصبح: الى 78761 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201011:  تاريخ فى  ،  -  7

 شركاه و هشام احمد

/  التجارى االسم اصبح: الى 84945 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201012:  تاريخ فى  ،  -  8

 شريكتها و شعبان نهاد

 ابو فؤاد محمد سمير: الى 56541 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201013:  تاريخ فى  ،  -  9

 شريكة و المجد

 التجارى االسم اصبح: الى 21668 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201014:  تاريخ فى  ،  -  10

 شركاه و مصطفى عبدالنبى اسماعيل/ 

 هدايت مركز: الى 60247 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201015:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشركاها

 التجارى االسم اصبح: الى 62529 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201015:  تاريخ فى  ،  -  12

 خليل عزمى صبرى اشرف و على راشد محمد محمد/ 



 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

 التجارى االسم اصبح: الى 62529 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201015:  تاريخ فى  ،  -  13

 خليل عزمى صبرى اشرف و على راشد محمد محمد/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 50776 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201018:  تاريخ فى  ،  -  14

 شريكتها و امام البكرى محمد نبيله/ 

 التجاريه السمه تعديل: الى 83833 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201018:  تاريخ فى  ،  -  15

 الشامله للبقاله الصفوه/  لتصبح

 الشركة اسم تعديل: الى 85047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20201019:  تاريخ فى  ،  -  16

 ( كامار)  القابضة الخبرة بيت/  ليصبح

 التجارى االسم اصبح: الى 10771 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201021:  تاريخ فى  ،  -  17

 شركاها و مختار محمد نارمين/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 12240 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201021:  تاريخ فى  ،  -  18

 شركاه و الشاذلى منعبدالرح احمد/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 12240 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201021:  تاريخ فى  ،  -  19

 شركاه و الشاذلى عبدالرحمن احمد/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 54305 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201022:  تاريخ فى  ،  -  20

 شركاه و فايد محمد مهندس/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 54305 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201022:  تاريخ فى  ،  -  21

 شركاه و فايد محمد مهندس/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 50192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201022:  تاريخ فى  ،  -  22

 شركاه و شعيا عبالغفار فتحى كرم/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 84158 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201026:  تاريخ فى  ،  -  23

 شركاه و سيد احمد محمد فاطمه/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 78798 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201026:  تاريخ فى  ،  -  24

 شريكة و حامد محمد/ 

 للتنمية روان/  اصبح: الى 44286 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201027:  تاريخ فى  ،  -  25

 وشريكه زكي القادر دعب شعيب السياحية

 للتنمية روان/  اصبح: الى 44286 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201027:  تاريخ فى  ،  -  26

 وشريكه زكي القادر عبد شعيب السياحية

 التجارى االسم اصبح: الى 47517 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201027:  تاريخ فى  ،  -  27

 شريكة و رفله التونى رفعت/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 58747 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201027:  تاريخ فى  ،  -  28

 المعادن تجارة و لتشغيل الدرويش شركاه و درويش احمد محمد سامح/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 58747 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201027:  تاريخ فى  ،  -  29

 المعادن تجارة و لتشغيل الدرويش شركاه و درويش احمد محمد سامح/ 

 التجارى االسم اصبح: الى 80017 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201028:  تاريخ فى  ،  -  30

 شريكتة و غنيمى مسعود وليد/ 



 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

 

 

 

 

 


