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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتوزيع بيع عن 27297 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح العال ابو حسين محمد -  1

 الخامس التجمع الثالث الحى 148:  بجهة ، الغذائيه المواد

:  بجهة ، صيدليه عن 27298 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد نها د صيدلية -  2

 الحرفيين الناصر عبد جمال ش من النفيس ابن ش 11

 ورشه عن 27314 برقم 20201006 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب العظيم عبد ابراهيم محمد -  3

 الصناعيه للتنميه العامه الهيئه بملك الروبيكى شرق فدان 800 - 71 رقم بوحده الصناعات مجمع بدر مدينه:  بجهة ، نجارة

 ورشه عن 27314 برقم 20201006 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب العظيم عبد ابراهيم محمد -  4

 مكتب التجاره ونوع السادات مدرسه امام حسين الصادق عبد الشهيد ش غمر ميت بناصيه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، نجارة

 اجا 8461 برقم وقيد 1995/3/1 االفتتاح وتاريخ متكامله ومقاوالت هندسى

 اكسسوار بيع عن 27333 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد وجدان عمر -  5

 محل 100 بلوك ب النيل مساكن:  بجهة ،(  محمول صيانه) محمول وخدمات

 ورشه عن 27302 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور الفتوح ابو محمد زياد -  6

 النهضه 2 ش 1 م 4 بلوك 480 القاهره مساكن:  بجهة ، النقل سيارات وتبريد تكييف

 بجهة ، كافيه عن 27331 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود احمد -  7

 3 ش 86 بلوك 2 الدلتا: 

 ، بالط توريد عن 27371 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم السيد نادر -  8

 محل - الزكاه مؤسسه صير ابو كفر مبارك على مدرسه ش 13:  بجهة

 مالبس بيع عن 27296 برقم 20201001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ترياق اسحق حبيب هناء -  9

 الغربيه النخل ع الفريد ش من ميخائيل عدلى ش 4:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 استثمار عن 27398 برقم 20201026 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ عزت مصطفى نوران -  10

 الثانى الدور 207 وحده CAIRO BUSINESSPLAZA الخامس التجمع الشمالى التسعين ش 424:  بجهة ، عقارى

 من حلوى بيع عن 27397 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه احمد رجب حسين -  11

 الخامس التجمع محل - 1 مول الجنوبى المستثمرين الجزيرة ش:  بجهة ، العجين

 كوافير عن 27312 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحليم عبد سمير محمد -  12

 االول التجمع اول دور ناصيه البنفسج حى 22 قطعه محل:  بجهة ، رجالى صالون

 معدات تجاره عن 27356 برقم 20201018 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد فهمى احمد عمرو -  13

 القانونيين تقسيم 24 ش من الصديق بكر ابو ش 24:  بجهة ، ثقيله

 وتوريدات وخردوات مكتبة عن 27350 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزاهد مكتبه -  14

 االول الحى الرابعه مج 47 عماره 4 محل بدر:  بجهة ، به المصرح حدود وفى المستندات تصوير دون عموميه

 عامه مقاوالت عن 27383 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد هاشم السيد رفعت -  15

 شقه - االول التجمع شمالى الشباب اسكان 6 رقم عقار:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 27293 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول احمد محمد التواب عبد محمود -  16

 بالدور شقه االول التجمع 10 بنفسج 186 فيال 23 وحده:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات عامه مقاوالت

 االرضى

 اقامه عن 27352 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نيقوال صبحى نشأت مينا -  17

 طريق شرف تجمعات جنوبيه المستثمرين الخامس التجمع ب 46 عهقط مول سيتى B 14 محل:  بجهة ، ثابت مطعم واداره وتشغيل

 الدائرى

 توريد عن 27351 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هديه محمد كمال ثروت -  18

 النهضه مدينه 15 شقه 1 مدخل 17 بلوك 1000 اسكندريه مساكن:  بجهة ، والفاكهه الخضروات

 عن 27323 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الغنى عبد المنجى عبد وحيد -  19

 االسالميه الشركة بجوار االحرار مدينه نجيب محمد ش 30:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض

 تجاره عن 27339 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد الحميد عبد مهران سمير -  20

 مدينه مول سيتى التجارى المركز االول الدور 11 رقم محل:  بجهة ، االدويه عدا فيما غذائيه ومكمالت طبيه مستلزمات وتوزيع

 الشروق

 عن 27359 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمدمحمد الرحمن عبد -  21

 الخامس التجمع البنوك ش 90 ال ش مول سلفر:  بجهة ، حريمى كوافير

 عن 27404 برقم 20201028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعطى عبد دهب ابو فتحى اسالم -  22

 االسيوطى رمضان ش من ياسين محمد ش 16:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 27355 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر فهمى محمود مختار نسرين -  23

 شقه - الخامس التجمع 5 النرجس 195:  بجهة ، جمركية وخدمات الدولى الشحن

 عامه مقاوالت عن 27402 برقم 20201027 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد احمد محمد -  24

 الثانى الدور الحرفيين K بلوك 1:  بجهة ،

 وتوزيع توريد عن 27373 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد سيد محمد كريم -  25

 الثانى الدور كارفور بجوار السادات عاطف الشهيد الشروق تاون داون مول 6 رقم وحده:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 تجارة عن 27367 برقم 20201021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عارف زكريا -  26

 الناصر عبد جمال االزهر ش من حسين طه ش 4:  بجهة ، غذائيه مواد

 تصنيع عن 27325 برقم 20201011 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد احمد فايزه -  27

 رقم عقار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكريه المالبس عدا فيما وتوريدات واكسسواراتها العسكريه المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 الناصر عبد جمال ش من االزهر ش 20

 كوافير عن 27354 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عازر شفيق فايز ابانوب -  28

 4 م 2 ق على المقام التاسع الحى جالكسى بمول االول بالدور اف 6 رقم محل الشروق:  بجهة ، حريمى

 صاله عن 27318 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سبتين السالم عبد احمد حاتم -  29

 الشماليه المستثمرين منطقه جاردن زيزينيا بمشروع االجتماعى بالمبنى 5 رقم محل:  بجهة ، رياضيه العاب

 صاله عن 27318 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سبتين السالم عبد احمد حاتم -  30

 االدويه توريد التجاره ونوع الخليفه المقطم B/ 1 نموذج االول وبالدور بالمنطقه 13 بالعقار 12 رقم وحده:  بجهة ، رياضيه العاب

 2017/330 وتاريخ الصيدليات ومستلزمات البيطريه المستلزمات وجمع والمطهرات واالعالف اللقاحات منها البيطريه

 جنوب 75982وقيد
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجارة عن 27319 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين احمد اشرف احمد -  31

 اسكندريه السالم الجمهوريه سوق 7 رقم محل:  بجهة ، غذائيه مكمالت

 ورشه عن 27363 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد فاروق عصام -  32

 االرضى بالدور ورشه الحرفيين العغالى الضغط ش من عودة منصور ش:  بجهة ، معدنية واعمال حدادة

 توريدات عن 27381 برقم 20201025 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حسنى محمد -  33

 الثالث التجمع القطاميه العربية الشركة عمارات 38:  بجهة ، االدويه عدا فيما الطبيه المستلزمات وتوريد

 27382 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى الزين المرسى الدين حسام محمد -  34

 94:  بجهة ، واكسسواراتها العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه ومالبس كهربائيه اجهزه وتسويق طرود وشحن توريدات عن

 الثالث بالدور شقه الثالث التجمع 3 الهول ابو بالعقار

 شحن عن 27375 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؤمن خميس علوانى هللا عبد -  35

 الخامس التجمع عشره ش 305 بالعقار شقه:  بجهة ، البريديه الخدمات عدا فيما وتصدير

 عن 27349 برقم 20201015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين صالح السيد عبده فاروق نشوه -  36

 3 الحى رابعه مجاورة 44 عمارة 3 محل بدر:  بجهة ، كافيتريات وتاجير وادارة غذائيه ومواد وفاكهه خضار بيع

 توريد عن 27384 برقم 20201025 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو المنعم عبد خلف محمد -  37

 محل - 1 مدخل 24 بلوك ج الصعيد:  بجهة ، والمقاوالت به المصرح حدود فى العموميه والتوريدات الغذائيه المواد

 عامه مقاوالت عن 27334 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد احمد محمد -  38

 قباء م البدراوى ش 37 رقم بالعقار العاشر بالدور 39 رقم شقه:  بجهة ،

 تجارة عن 27385 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد العال عبد ايمن -  39

 ط 18 بحصه خضار 9 عنبر 372 محل العبور:  بجهة ، بالجملة الخضروات

 ، صيدليه عن 21993 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وجيه محمد/  د صيدليه -  40

 المدينه مركز الخامس التجمع  G 8 رقم محل الجديده القاهره:  بجهة

 عن 27320 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمود الدين جمال احمد -  41

 شقه من غرفه 32 شقه 14 بلوك 1 الدلتا:  بجهة ، المصاعد وصيانه تركيب

 ، صيدليه عن 21993 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وجيه محمد/  د صيدليه -  42

 االفتتاح وتاريخ 2018 لسنه 27 رقم امنيه موافقه واعالن دعايه التجاره ونوع الخامس التجمع نرجس 4 ش 204 عقار:  بجهة

 العبور 21993 وقيد 2018/4/18

 تسويق عن 27306 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور جمعه محمد اسامه -  43

 الخامس التجمع 4/3 حى 2 ش 2 العقار الجديدة القاهرة:  بجهة ، عقاريه اعمال واداره عقارى

 بيع عن 27391 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرنى كمال محمد احمد -  44

 2 رقم محل 2 ش 2 م 101 بلوك:  بجهة ، واالنترنت المحمول شبكات عدا فيما(  شحن كروت بيع) محمول وخدمات اكسسوارات

 الجمهوريه مساكن الرئيسى اسكندريه ش

 تجاره عن 27365 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل فهمى ميخائيل فهمى -  45

 الريان تقسيم التروللى ش الحطينى مسجد ش 9 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االقمشه

 سروجى ورشه عن 27301 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقل على سعيد على -  46

 النهضه 2 محل 3 ش 1 م 9 ب والكبارى النيل م:  بجهة ، سيارات

 بيع عن 27304 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم شعبان مصطفى حسين -  47

 محل - رجيلة ابو الخمسين ش من 27 ش 25:  بجهة ، عطاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ماركت سوبر عن 27332 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد احمد جابر -  48

 2 ش 1 مدخل 17 بلوك 528 عمارة الجديده الدلتا مساكن:  بجهة ،

 سوبر عن 27330 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد احمد مختار -  49

 1 م 5 بلوك 528 عماره الجديده الدلتا:  بجهة ، ماركت

 عن 27348 برقم 20201015 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدق مرسى محمد الوهاب عبد سعيد -  50

 االرضى الدور فيالت 3 حى 2 مج 67 ق الشروق:  بجهة ،(  فاكس) اعمال رجال خدمات

 سوبر عن 27378 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السودانى محمد احمد نصر -  51

 الشروق 2 رويال مول 12 محل:  بجهة ، ماركت

 ورشه عن 26919 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هريدى محمد عليان هاشم احمد -  52

 50000 مال براس السلطوحيه الترعه ش من العاطى عبد ش 13:  بجهة ، مالبس

 هورش عن 26919 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هريدى محمد عليان هاشم احمد -  53

 مالبس بيع بنشاط السلطوحيه الترعه ش من العاطى عبد ش 13:  بجهة ، مالبس

 توريد عن 27400 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل رشدى عبدالمسيح -  54

 رجيله ابو تقسيم 27 ال ش 4:  بجهة ، الخفيف التيار انظمه وتركيب

 تغليف عن 27317 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم طلعت محمد -  55

 النخل ع شمس عين ش من عصمت منشيه ش 10:  بجهة ، الكتب وتجليد

 خضار تجارة عن 27386 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد العال عبد صالحين -  56

 قيراط 6 بحصه العبور سوق خضار 9 عنبر 372 محل:  بجهة ، جملة

 عن 27311 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد محمد الشافى عبد خالد -  57

 قيراط 9 قدرها بحصه العبور سوق خضار 3 عنير 127 محل العبور:  بجهة ، غذائيه مواد توريدات

 عن 27338 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محمد الواحد عبد محمود -  58

 الشروق مدينه سيتى مول 5 رقم محل:  بجهة ، المستندات تصدير عدا فيما مكتبه

 تنظيم عن 27379 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد يوسف سالم ايات -  59

 موافقه الالزمه التراخيص على والحصول التراخيص وبعد العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما معارض

 2 النزهه الخمسين ش 1505 ق:  بجهة ، 2020 لسنه 5830 رقم صادر 2020 لسنه 68 رقم امنيه

 عن 27369 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعناوي المنعم عبد ابراهيم محمد -  60

 االرضى بالدور محل الزهراء فاطمه ميدان 2:  بجهة ، والمفروشات والكليم السجاد تجارة

 الدواجن بيع عن 27387 برقم 20201025 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل محمد الدين نور -  61

 النزهه:  بجهة ، غذائيه مواد وتوريدات ومشاوى والخضار المجموده والدواجن المجمده واللحوم المجمده الغذائيه الموارد وجميع

 أ مجمع المستقبل 8 منطقه 3 رقم محل

 تجارة عن 27329 برقم 20201011 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم شوقى محمد شريف -  62

 الرحاب مدينه الحرفيين سوق التجارى السوق المنزليه الخدمات بمنطقه 50 رقم محل:  بجهة ، وتوريدات رياضيه بسمال

 مقاوالت عن 27343 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد محمد هند -  63

 الناصر عبد جمال ش من والمروه الصفا ش 2:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات

 توريدات عن 27328 برقم 20201011 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين هللا عبد محمود احمد -  64

 الناصر عبد جمال ش 33:  بجهة ، به المصرح حدود وفى ومقاوالت عموميه



 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 27295 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا توفيق عادل بيشوي -  65

 النخل عزبه الطوايله عرب ش الفرنساوى الكنيسه ش 26:  بجهة ، واكسسواراتها العسكريه المالبس فيماعدا جاهزه

 تصميمات عن 27388 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اليزيد ابو ابراهيم احمد -  66

 من متفرع اليزيد ابو ش 1:  بجهة ، به المصرح حدود فى ورصف طرق واعمال وتركيبات عموميه وتوريدات ومقاوالت هندسيه

 نجيب محمد عزبه القبلى النيل بحوض الباز اسامه ش

 عموميه توريدات عن 27344 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للتوريدات صادق -  67

 6 شقه الناصر عبد جمال ش من الشرقاوى مصطفى ش 9:  بجهة ، به المصرح حدود فى

 وبيع عمل عن 27390 برقم 20201025 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد مسعد مكرم اشرف -  68

 االرضى بالدور محل الشرفا كفر االجتماعى المركز الرحمة مسجد ش:  بجهة ، كنافه

 عن 27326 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد محمود محمد عادل محمد -  69

 الحرفيين 2 بلوك 13 رقم محل:  بجهة ، سيارات سمكره

 مقاوالت عن 27294 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد عبدالعليم -  70

 اول السالم عظمه محطه التقسيم 2 عقار:  بجهة ، عموميه

 مقاوالت عن 27294 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد عبدالعليم -  71

 البدرشين مركز عنانى عباس ش:  بجهة ، عموميه

 تصليح ورشه عن 27366 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين شندى عمر احمد -  72

 الباشا كفر الزكاه مؤسسه ش سالمه احمد محطه ش 2:  بجهة ، الديزل طلمبات

 تجاره عن 27389 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل احمد عطيه سيد -  73

 الراشدين الخلفاء اسماعيل احمد عطيه ش 6:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع

 عن 27395 برقم 20201026 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد الحميد عبد السيد الكريم عبد -  74

 الشرقيه المرج المدرسه ش من طالب ابو حجاج ش 11:  بجهة ، اراضى تقسيم

 بيع عن 27406 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سريع ابو ممدوح محمود -  75

 محل - االمانه مسجد ش من مسلم امين محمود ش 1:  بجهة ، محمول اكسسوار

 تصنيع عن 27346 برقم 20201014 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على احمد على -  76

 ، المتنوعه والغزل والمفروشات الالزمه التراخيص على الحصول بعد منسوجه وغير منسوجه وكمامات الطبيه المالبس وتجهيز

 الثالث التجمع السخنه العين القطاميه شمال منطقه الصغيره الصناعيه المنطقه 822 ق:  بجهة

 تصنيع عن 27346 برقم 20201014 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على احمد على -  77

 ، المتنوعه والغزل والمفروشات الالزمه التراخيص على الحصول بعد منسوجه وغير منسوجه وكمامات الطبيه المالبس وتجهيز

 كاستيلوتريد التجاريه وسمته مزادات ودخول متكامله مقاوالت مكتب التجاره ونوع ابراهيم على احمد ملك زغلول سعد ش:  بجهة

 اسوان 23697 برقم وقيد 1/1/1998 االفتتاح وتاريخ

 عن 27360 برقم 20201019 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عريان عبدالنور فيكتور ريمون -  78

 ب الحرفية الصناعية بالمنطقه 131 رقم قطعه بدر:  بجهة ، بالستيك واكياس شنط تصنيع

 ، شامله بقاله عن 27303 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عمر رجب محمد -  79

 النهضه 1 م 7 بلوك 960 المحموديه:  بجهة

 مالبس بيع عن 27374 برقم 20201021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى صالح احمد محمود -  80

 الناصر عبد جمال ش 21:  بجهة ، جاهزه



 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

 نقل مكتب عن 27377 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى مرسى بسيونى حماده -  81

 1 رقم شقه 1 رقم محل 996 الصعيد مساكن 2 مدخل 15 بلوك النهضه م:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل عمال

 عن 27335 برقم 20201012 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه الرايق عبد الشحات القادر عبد -  82

 محل - الحرفيين غريب سيد تقسيم انور حنفى ش 6:  بجهة ، سرجه

 مطعم عن 27347 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمد محمد رضا محمد -  83

 2شقه 1 مدخل 2 بلوك 1500:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خدمات فيماعدا(  واعدادى ابتدائى) اساسى تعليم عربى خاصه مدرسه وتشغيل انشاء  ،  شركة   وشريكه محمد احمد محمد -  1

 لسنه 5832 صادر 2020 لسنه 65 رقم موافقه الالزمه التراخيص على الحصول وبعد والحراسه واالمن العماله وتوريد النت

 تعليم عربى خاصه مدرسه وتشغيل انشاء عن ، 27313 برقم 20201006 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   2020

 موافقه الالزمه التراخيص على الحصول وبعد والحراسه واالمن العماله وتوريد النت خدمات فيماعدا(  واعدادى ابتدائى) اساسى

 للبناء التعاونيه اكتوبر من السادس جمعيه تقسيم 17 بلوك 19 قطعه:  بجهة ، 2020 لسنه 5832 صادر 2020 لسنه 65 رقم

 الصحراوى االسماعيليه القاهره طريق اول والمساكن

 20201007 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   المنزليه االدوات بيع  ،  شركة   وشريكه الرؤف عبد محمود احمد -  2

 اول السالم الخمسين ش من الحلو سيد ش 2:  بجهة ، المنزليه االدوات بيع عن ، 27322 برقم

 برقم 20201025 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   والكافيتريات المطاعم اداره  ،  شركة   محى واحمد محمود هيثم -  3

 الرحاب المنزلية الخدمات بمنطقه محل:  بجهة ، والكافيتريات المطاعم اداره عن ، 27393

 ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس   داخلى وتنفيذ وتصميم عقارى استثمار  ،  شركة   وشركاه البحطيطى حسن كامل خالد -  4

 التجمع 259 فيال 7 البنفسج الجديدة القاهرة:  بجهة ، داخلى وتنفيذ وتصميم عقارى استثمار عن ، 27307 برقم 20201004 فى

 االول

 وادوات كهربائيه ادوات) عموميه وتوريدات عامه مقاوالت  ،  شركة(    وشريكه خالف ضيف ابو) للمقاوالت الفيروز -  5

 عامه مقاوالت عن ، 27336 برقم 20201012 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى( صحيه

 دور الشرقيه المرج االجتماعى المركز ش:  بجهة ، به المصرح حدود فى( صحيه وادوات كهربائيه ادوات) عموميه وتوريدات

 ارضى

 التجاريه والتوكيالت والشباك والباب الوجهات اعمال فى والمتخصصه العامه المقاوالت  ،  شركة   وشريكه بسيونى محمد -  6

 اعمال فى والمتخصصه العامه المقاوالت عن ، 27399 برقم 20201026 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والتصدير

 الثانى الدور 2 شقه االول التجمع البنفسج 125 عمارة:  بجهة ، والتصدير التجاريه والتوكيالت والشباك والباب الوجهات

 وجميع الجاهزه والوجبات المأكوالت انواع جميع وتقديم الغذائيه المنتجات جميع وتوريد بيع  ،  شركة   وشركاه رفاعى ايهاب -  7

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس(   الكحوليه ماعدا)  المشروبات انواع جميع وتقديم اواى والتيك المشويات انواع

 وجميع الجاهزه والوجبات المأكوالت انواع جميع وتقديم الغذائيه المنتجات جميع وتوريد بيع عن ، 27310 برقم 20201005

 ارضى دور 108 محل الجدبدة القاهرة:  بجهة ،(  الكحوليه ماعدا)  المشروبات انواع جميع وتقديم اواى والتيك المشويات انواع

 الخامس التجمع تاون داون ستار سيلفر

 برقم 20201007 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   غذائيه مواد توريد  ،  شركة   وشركاه الباسط عبد محمد -  8

 الخامس التجمع المستثمرين حى 133:  بجهة ، غذائيه مواد توريد عن ، 27321



 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

 والمجالت الصحف اصدار عدا فيما برامج وبيع الكمبيوتر وخدمات البرمجيات  ،  شركة   وشريكته الحى عبد احمد خالد -  9

 لسنه 72 رقم امنيه موافقه الالزمه اخيصالتر على الحصول بعد العماله وتوريد والحراسه واالمن والمصاحف الدينيه والكتب

 البرمجيات عن ، 27300 برقم 20201001 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   2020/09/10 بتاريخ 5828 برقم 2020

 العماله وتوريد والحراسه واالمن والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما برامج وبيع الكمبيوتر وخدمات

 زهره 38:  بجهة ، 2020/09/10 بتاريخ 5828 برقم 2020 لسنه 72 رقم امنيه موافقه الالزمه التراخيص على الحصول بعد

 الخامس التجمع اللوتس

 ، 27305 برقم 20201001 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس   تموينيه بقالة  ،  شركة   وشركاه بباوى البير ماركو -  10

 اول السالم قسم قباء مدينه مختار احمد الشهيد ش 35:  بجهة ، تموينيه بقالة عن

 برقم 20201011 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   والشحن للنقل خدمات شركة  ،  شركة   وشريكها عطيه ايمان -  11

 غزالى سليمان الموان صبحى ش من جمعه محمد ش 3 رقم عقار:  بجهة ، والشحن للنقل خدمات شركة عن ، 27327

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   السيارات غيار قطع تجاره  ،  شركة   وشريكه الرحمن عبد فتحى احمد -  12

 الحرفيين هرمر أ ع مايو 15 تقسيم العمرى ممدوح ش:  بجهة ، السيارات غيار قطع تجاره عن ، 27341 برقم 20201013

 كشرى ومطعم الماكوالت وبيع وتجهيز والكافيتريات والمطاعم المحالت اداره  ،  شركة   وشريكه الرحمن عبد محمد ياسر -  13

 والكافيتريات والمطاعم المحالت اداره عن ، 27370 برقم 20201021 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   وحلوانى

 بالدور المحلين الحرفيين م الناصر عبد جمال ش 402 رقم بالعقار:  بجهة ، وحلوانى كشرى ومطعم الماكوالت وبيع وتجهيز

 ميزانين االول والدور االرضى

 حدود فى العموميه والتوريدات والمقاوالت المعلقه االسقف خامات توريدات باعمال القيام  ،  شركة   وشركاه سيد هشام -  14

 االسقف خامات توريدات باعمال القيام عن ، 27394 برقم 20201026 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   به المصرح

 مؤسسه ش من القديمه الشركة نقطه بجوار النقطه ش:  بجهة ، به المصرح حدود فى العموميه والتوريدات والمقاوالت المعلقه

 الزكاه

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   قطاعى الجاهزه المالبس تجاره  ،  شركة   وشريكه عنبر ربيع احمد -  15

 9 بى محل المحاكم مجمع بجوار ستارز سفن مول:  بجهة ، قطاعى الجاهزه المالبس تجاره عن ، 27358 برقم 20201019

 الخامس التجمع االول الدور

 20000.000   مالها ،رأس  مجففه وحلويات شكوالته بيع   ،  شركة   وشريكتها شامه بدير البدوى السيد نظيرة شركه -  16

  s 5/  4 ق ارضى دور كرنفال مول 4 محل:  بجهة ، مجففه وحلويات شكوالته بيع عن ، 27340 برقم 20201013 فى ،قيدت

 الخامس التجمع 5 منطقه 2 حى

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى العموميه التوريدات  ،  شركة   وشركاه الرؤوف عبد  صابر الرؤوف عبد -  17

 بن عمر ش 8:  بجهة ، به المصرح حدود فى العموميه التوريدات عن ، 27324 برقم 20201007 فى ،قيدت 50000.000

 15 رقم شقه الثامن الدور الناصر عبد جمال ش من نصار محمد ش من الخطاب

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عامه ومقاوالت هندسى مكتب  ،  شركة   وشريكه الرحمن عبد مصطفى -  18

 مدينه 1 الحى 2 مجاورة 69 قطعه الثالث بالدور شقه:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى مكتب عن ، 27361 برقم 20201019

 بدر

 به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات المحركات وفالتر وشحوم زيوت تجارة  ،  شركة   وشركائها واصف ميالد مارى -  19

 وشحوم زيوت تجارة عن ، 27392 برقم 20201025 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   واالنترنت الكمبيوتر عدا وفيما

 برخال حوض 82 ق:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر عدا وفيما به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات المحركات وفالتر

 الشهيد عبد وليم تقسيم 37 رقم الوسطانى

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   التجاريه والتوكيالت طلمبات تجاره  ،  شركة   وشريكه احمد سيد الدين نصر عمر -  20

 التجمع قسم 4 شقه 3/  4 حى ش 197:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت طلمبات تجاره عن ، 27299 برقم 20201001 فى

 الخامس



 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

 27316 برقم 20201007 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشركاه الطوخى كريم -  21

 الشروق 2 الدور 5 شقه 2 مجاورة السابع الحى العبير ش 121 ق:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن ،

 60000.000   مالها ،رأس   العربيه مصر جمهوريه داخل الجماعى النقل  ،  شركة   وشريكته سليم سليمان الدين حسام -  22

 الفاروق ش من عيد ابراهيم ش:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل الجماعى النقل عن ، 27357 برقم 20201018 فى ،قيدت

 عمر

   مالها ،رأس   عقاريه وتنميه وتسويق عامه مقاوالع  ،  شركة   وشريكه حسين الرحمن عبد ابراهيم محمد -  23

 34 بلوك 2 شارع:  بجهة ، عقاريه وتنميه وتسويق عامه مقاوالع عن ، 27342 برقم 20201013 فى ،قيدت 300000.000

 اطلس

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   البناء ومواد التسليح حدايد بيع  ،  شركة   وشريكه عثمان بخيت الحجاج ابو -  24

 ش اسبيكو مساكن خلف الترولى الحياة مزرعه:  بجهة ، البناء ومواد التسليح حدايد بيع عن ، 27380 برقم 20201022

 اول الباسط عبد تقسيم السوهاجى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20201001 تاريخ وفى ،   15516:  قمبر قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفيظ عبد محمود الحفيظ عبد سامح   - 1

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   23464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على امين هللا عبد   - 2

 التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   20930:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا ضيف حسن سعد عماد   - 3

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   10217:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان الحميد عبد المنعم عبد   - 4

 التجارة لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   27276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سبتين السالم عبد احمد حاتم   - 5

 الفرع اللغاء محو امر

 تم   20201005 تاريخ وفى ،   9986:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حلمى احمد العزيز عبد احمد العزيز عبد   - 6

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   21251:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد القادر عبد تقى عرفات   - 7

 التجارة لترك محو امر  السجل



 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

 شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   15030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود الدايم عبد الفت   - 8

 التجارة لترك محو امر  السجل

 امر  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   24948:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد احمد حسن   - 9

 للوفاه محو

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   26025:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد ندها رمسيس هانى   - 10

 التجاره لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   3130:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتوح ابو محمود يوسف   - 11

 التجاره لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   9942:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عماره على عماره عفاف   - 12

 النشاط لترك محو امر

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   11298:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جالل الفتاح عبد سيد راضى   - 13

 للوفاه محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   18582:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزب العاطى عبد رمضان جمال   - 14

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   18932:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد محمد الرحمن عبد   - 15

 التجاره لترك محو امر  السجل

 تم   20201018 تاريخ وفى ،   13685:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حموده ابو  سالم السعداوى صبحى   - 16

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   14164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سالم السعداوى هانى   - 17

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   26821:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنى عبد زينهم نبيل محمد   - 18

 التجاره لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   11279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد والى محمود محمد   - 19

 القليوبيه محافظه الى المقر لنقل محو امر

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   23644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسين الفتاح عبد وائل   - 20

 التجاره لترك محو امر  السجل

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   17625:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعبود عبد ابراهيم الفتاح عبد وليد   - 21

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   17459:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حمادة محمد شعبان   - 22

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   21587:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد القادر عبد العاطى عبد عمر   - 23

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   15799:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى محمد رشدى مروه   - 24

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   3171:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى توفيق حسين مصطفى   - 25

 التجاره لترك محو امر  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   9635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاعرى احمد على مجدى   - 26

 التجاره لترك محو امر

 تم   20201022 تاريخ وفى ،   5758:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود الجليل عبد الخالق عبد مصطفى   - 27

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   9635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاعرى احمد على مجدى   - 28

 التجاره لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   10043:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد مختار سيد   - 29

 التجاره لترك محو امر

 وفى ،   10043:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد مختار سيد رحالت مكتب/  ليصبح التجارى االسم تعديل   - 30

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   9635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاعرى احمد على مجدى   - 31

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   24348:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو ابراهيم فتحى ابراهيم   - 32

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   24199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ويصا المالك عبد عماد امين   - 33

 التجاره لترك محو امر  السجل

 تم   20201026 تاريخ وفى ،   834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حشيش ابراهيم الحكيم عبد مهندس العربيه فريجو   - 34

 االستثمار هيئه من جواب على بناء محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   6957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد شعراوى محمد   - 35

 التجاره لترك محو امر

 تاريخ وفى ،   6957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   الميكانيكيه الكهربائيه االعمال)  للتكنولوجيا شعراوى   - 36

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو تم   20201026

  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   21828:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد جيالنى عدلى اسماء   - 37

 التجاره لترك محو امر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  13901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صادق صدقى عادل بيشوى -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  19478 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات احمد انور سيد تامر -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  23558 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى عفيفى عمر طه محسن -  3

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



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  26826 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمة حسن نعيم هشام -  4

  جنيه  15000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  16291 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت تقاوى موريس مدحت -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  8988 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج السالم عبد محمد احمد -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  19554 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميصائيل دانيال مراد نجالء -  7

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  11232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الاله عبد ابراهيم احمد -  8

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  21149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكومى متولى حسن احمد -  9

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  18550 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فراج الجواد عبد الجواد عبد احمد -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  18888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود النجا ابو محمد محمود -  11

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  18888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود النجا ابو محمد محمود -  12

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  26976 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد سعيد ماهر عاطف -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  18357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل احمد محمد احمد -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  9246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد فتحى انور احمد -  15

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  18587 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود سيد حسن سيد -  16

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  27045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد يوسف احمد -  17

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  16820 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنفى حسين سعيد حسين -  18

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  15868 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عويضه ابراهيم جرجس -  19

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

 رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  24066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المندى يسين محمد رضا الرحمن عبد -  20

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

 رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  27113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المقصود عبد المعبود عبد على سعاد -  21

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  27112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المقصود عبد المعبود عبد على نرمين -  22

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  19309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جرجس نظير ثابت مينا -  23

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  18095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المسيح عبد فتحى جمال -  24

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد نها د صيدلية -  1

  الحرفيين الناصر عبد جمال ش من النفيس ابن ش 11 ،

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول احمد محمد التواب عبد محمود -  2

  االرضى بالدور شقه االول التجمع 10 بنفسج 186 فيال 23 وحده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد عبدالعليم -  3

  اول السالم عظمه محطه التقسيم 2 عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد عبدالعليم -  4

  البدرشين مركز عنانى عباس ش ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عمر رجب محمد -  5

  النهضه 1 م 7 بلوك 960 المحموديه ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل على سعيد على -  6

  النهضه 2 محل 3 ش 1 م 9 ب والكبارى النيل م ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترياق اسحق حبيب هناء -  7

  الغربيه النخل ع الفريد ش من ميخائيل عدلى ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا توفيق عادل بيشوي -  8

  النخل عزبه الطوايله عرب ش الفرنساوى الكنيسه ش 26 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الفتوح ابو محمد زياد -  9

  النهضه 2 ش 1 م 4 بلوك 480 القاهره مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح العال ابو حسين محمد -  10

  خامسال التجمع الثالث الحى 148 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 27304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان مصطفى حسين -  11

  محل - رجيلة ابو الخمسين ش من 27 ش 25 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 17788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر الفتاح عبد هللا عبد اكرم -  12

  الخامس التجمع - االكاديميه جنوب ز 38 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 27306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور جمعه محمد اسامه -  13

  الخامس التجمع 4/3 حى 2 ش 2 العقار الجديدة القاهرة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على يحيى على -  14

  السالم - غريب سيد تقسيم الريحانى ش 2 ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 27308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالحين حسان صابر محمود -  15

  التيل حوض - المزرعه ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 18765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحسينى محمود حاتم -  16

 الحى عبد محمود حمدى/  ملك- صير ابو كفر منطقه المرج - التروللى ش الجهاد ش 2 ليصبح الفرع تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 27311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد محمد الشافى عبد خالد -  17

  قيراط 9 قدرها بحصه العبور سوق خضار 3 عنير 127 محل العبور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 27315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد راهيماب محمد -  18

  المرج الزكاه مؤسسه المركزى االمن خلف 27 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 18445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى امين حامد محمد -  19

  المرج رفاعى هللا عبد المعبود عبد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 18445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى امين حامد محمد -  20

 18445 برقم 2020/10/6 ف 2390 برقم اودع المرج - رفاعى هللا عبد من المعبود عبد ش بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشير

 العبور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 26826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة حسن نعيم هشام -  21

  شوقى ابراهيم ش 1 رقم االول الدور 101 شقه ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 27314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب العظيم عبد ابراهيم محمد -  22

  الصناعيه للتنميه العامه الهيئه بملك الروبيكى شرق فدان 800 - 71 رقم بوحده الصناعات مجمع بدر مدينه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 27314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب العظيم عبد ابراهيم محمد -  23

 مكتب التجاره ونوع السادات مدرسه امام حسين الصادق عبد الشهيد ش غمر ميت بناصيه اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 اجا 8461 برقم وقيد 1995/3/1 االفتتاح وتاريخ متكامله ومقاوالت هندسى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 27312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد سمير محمد -  24

  االول التجمع اول دور ناصيه البنفسج حى 22 قطعه محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عبده محمد محمد -  25

 الجديده القاهره الخامس التجمع بارك ذا مول كايرو بورتو التجارى بالمركز االرضى الدور G36AB رقم المحل ،:   لـتأشيرا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عبده محمد محمد -  26

 بارك ذا كايرومول بورتو التجارى بالمركز االول الدور F11 A رقم المحل ليصبح الرئيسى المقر عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

  الخامس التجمع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عبده محمد محمد -  27

 التجمع بارك ذا مول كايرو بورتو التجارى بالمركز االرضى الدور G36AB رقم المحل بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشير

  العبور 13435 تابع برقم وقيد 2020/10/06 فى    برقم اودع الخامس

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الغنى عبد المنجى عبد وحيد -  28

  االسالميه الشركة بجوار االحرار مدينه نجيب محمد ش 30 ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف رفاعى ابراهيم صالح -  29

 بدر مدينه الحرفيه االولى الصناعيه بالمنطقه ب 48 رقم قطعه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم طلعت محمد -  30

  النخل ع شمس عين ش من عصمت منشيه ش 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 6387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد طاهر -  31

 النزهه االرضى الدور 1 شقه البرادعى مصطفى ش 6 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 18304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عباس صالح عرفه -  32

 القوات الضباط مساكن د مجمع ارض 4 رقم محل وانوالعن ماركت سوبر بنشاط بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  34006 وقيدبرقم 2020/10/11 بتاريخ4682 برقم جنيهااودع الف خمسون مال براس اكتوبر من السادس المسلحه

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود الدين جمال احمد -  33

  شقه من غرفه 32 شقه 14 بلوك 1 الدلتا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين احمد اشرف احمد -  34

 اسكندريه السالم الجمهوريه سوق 7 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 8988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السالم عبد محمد احمد -  35

 لسنه 5833 رقم صادر 2020 لسنه 45 رقم امنيه موافقه) قباء الوليد بن خالد ش 58 ليصبح النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير

2020 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبتين السالم عبد احمد حاتم -  36

  الشماليه المستثمرين منطقه جاردن زيزينيا بمشروع االجتماعى بالمبنى 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 27318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبتين السالم عبد احمد حاتم -  37

 البيطريه االدويه توريد التجاره ونوع الخليفه المقطم B/ 1 نموذج االول وبالدور بالمنطقه 13 بالعقار 12 رقم وحده ،:   الـتأشير

  جنوب 75982وقيد 2017/330 وتاريخ الصيدليات ومستلزمات البيطريه المستلزمات وجمع والمطهرات واالعالف اللقاحات منها

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد جابر -  38

  2 ش 1 مدخل 17 بلوك 528 عمارة الجديده الدلتا مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين هللا عبد محمود احمد -  39

  الناصر عبد جمال ش 33 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود احمد -  40

  3 ش 86 بلوك 2 الدلتا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد محمود محمد عادل محمد -  41

  الحرفيين 2 بلوك 13 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد مختار -  42

 1 م 5 بلوك 528 عماره الجديده الدلتا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شوقى محمد شريف -  43

  الرحاب مدينه الحرفيين سوق التجارى السوق المنزليه الخدمات بمنطقه 50 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد احمد فايزه -  44

  الناصر عبد جمال ش من االزهر ش 20 رقم عقار ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 12766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد بيومى محمد محمد -  45

 حجاب الرحمن عبد حسين محمد/  ملك القلوبيه القلج الجمهوريه ش من الوسيه ش الخانكه مركز بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  الخانكه 15695 برقم وقيد 2020/10/12 فى 1001 برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 27333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد وجدان عمر -  46

  محل 100 بلوك ب النيل مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل دانيال مراد نجالء -  47

  الجديده القاهره فرست كايرو مول 65 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 19554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميصائيل دانيال مراد نجالء -  48

  الجديده القاهره االول التجمع فرست كايرو مول 65 بالعقار محل بالعنوان فرع اضفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 27335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه الرايق عبد الشحات القادر عبد -  49

  محل - الحرفيين غريب سيد تقسيم انور حنفى ش 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 24269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاله الدكتوره صيدليه -  50

 فى 2457  برقم اودع المرج العز ابو تقسيم سيجال خلف صالح محمود ش من على االمام ش بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

 العبور تابع 24269 رقم بدائم 2020/10/12

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 27334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد احمد محمد -  51

  قباء م البدراوى ش 37 رقم بالعقار العاشر بالدور 39 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 27339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الحميد عبد مهران سمير -  52

  الشروق مدينه مول سيتى التجارى المركز االول الدور 11 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 27338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد الواحد عبد محمود -  53

  الشروق مدينه سيتى مول 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 23346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد مصطفى احمد -  54

 السالم اول رجاء حوض العز ابو تقسيم مكرر 17 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 24269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا عبد هاله/  د الدكتوره صيدليه -  55

  المرج العز ابو تقسيم سيجال خلف صالح محمود ش من على االمام ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 23346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد مصطفى احمد -  56

  السالم اول رجاء حوض العز ابو تقسيم مكرر 17 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 26221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد كمال محمد -  57

  المعادى كارفور بجوار بدر ابراج 3 عقار 202 شقه بالعنوان الكائن الفرع اضافه ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 27344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات صادق -  58

 6 شقه الناصر عبد جمال ش من الشرقاوى مصطفى ش 9

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 27346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد على -  59

  الثالث التجمع السخنه العين القطاميه شمال منطقه الصغيره الصناعيه المنطقه 822 ق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 27346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد على -  60

 التجاريه وسمته مزادات ودخول متكامله مقاوالت مكتب التجاره ونوع ابراهيم على احمد ملك زغلول سعد ش ،:   الـتأشير

  اسوان 23697 برقم وقيد 1/1/1998 االفتتاح وتاريخ كاستيلوتريد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عليوه محمد مصطفى -  61

  رجيله ابو ارض االول التقسيم 37 قطعه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 27347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد محمد رضا محمد -  62

  2شقه 1 مدخل 2 بلوك 1500 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 27343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد هند -  63

  الناصر عبد جمال ش من والمروه الصفا ش 2 ،

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 23419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الصادق عبد فؤاد العابدين زين -  64

  رقم دائم وقيد  فى    برقم  اودع العبور مدينه د مبنى 20 مكتب الياسمين سنتر بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف

 بدر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 27350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاهد مكتبه -  65

  االول الحى الرابعه مج 47 عماره 4 محل

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 27349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح السيد عبده فاروق نشوه -  66

 3 الحى رابعه مجاورة 44 عمارة 3 محل بدر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 27348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدق مرسى محمد الوهاب عبد سعيد -  67

  االرضى الدور فيالت 3 حى 2 مج 67 ق الشروق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 22059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ايوب محمد صفاء -  68

  بدر مدينه 2 ق 3 مجاوره 3 الحى 43 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نيقوال صبحى نشأت مينا -  69

  الدائرى طريق شرف تجمعات جنوبيه المستثمرين الخامس التجمع ب 46 قطعه مول سيتى B 14 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عازر شفيق فايز ابانوب -  70

  4 م 2 ق على المقام التاسع الحى جالكسى بمول االول بالدور اف 6 رقم محل الشروق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر فهمى محمود مختار نسرين -  71

 شقه - الخامس التجمع 5 النرجس 195 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد فهمى احمد عمرو -  72

 القانونيين تقسيم 24 ش من الصديق بكر ابو ش 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 20188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ناشد نادى رؤوف -  73

  الزكاه مؤسسه ش من الحجاز الفتاح عبد محمد ش 7 بالعقار محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل اسماعيل وجيه محمد -  74

 مال براس الخامس التجمع المدينه مركز الخامس التجمع G8 محل بالعنوان صيدليه بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  الف 10000

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديه محمد كمال ثروت -  75

  النهضه مدينه 15 شقه 1 مدخل 17 بلوك 1000 اسكندريه مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وجيه محمد/  د صيدليه -  76

  المدينه مركز الخامس التجمع  G 8 رقم محل الجديده القاهره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وجيه محمد/  د صيدليه -  77

 وتاريخ 2018 لسنه 27 رقم امنيه موافقه واعالن دعايه التجاره ونوع الخامس التجمع نرجس 4 ش 204 عقار ،:   الـتأشير

  العبور 21993 وقيد 2018/4/18 االفتتاح

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 27353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد بكر ابو احمد -  78

 2 م 24 بلوك 1248 عمليه 4 اطلس ش 24 ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى محمد عليان هاشم احمد -  79

  50000 مال براس السلطوحيه الترعه ش من العاطى عبد ش 13 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى محمد عليان هاشم احمد -  80

  مالبس بيع بنشاط السلطوحيه الترعه ش من العاطى عبد ش 13 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 27359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمدمحمد الرحمن عبد -  81

  الخامس التجمع البنوك ش 90 ال ش مول سلفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 27360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريان عبدالنور فيكتور ريمون -  82

  ب الحرفية الصناعية بالمنطقه 131 رقم قطعه بدر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى محمد عليان هاشم احمد -  83

 مال براس مالبس ورشه بنشاط السلطوحيه ترعه من االسالم ىهد ش 9 المرج بالعنوان اخر رئيسى اضافه ،:   الـتأشير وصف

  الف خمسون

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى محمد عليان هاشم احمد -  84

  ربيع ملك الفتح ش من ش العمده برج اسفل بالندى القليوبيه الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 13662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد فاروق خالد -  85

 السالم الحرفيين العرابى ابراهيم الفريق محور الناصر عبد جمال من العالى الضغط ش 91 ليصبح العنوان تغير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 27363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد فاروق عصام -  86

  االرضى بالدور ورشه الحرفيين العغالى الضغط ش من عودة منصور ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 27364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد شعيب كمال -  87

  الشروق متر 100 شباب حى 350 عمارة 2 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 15238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم محمد يحى -  88

   برقم اودع المقطم الوسطى والهضبه اتلجارى المركز الثالث الحى 2/  23 قطعه بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

  العبور تابع 15238 برقم وقيد 2020/10/20

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 6840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد محمد جيهان -  89

  الجديده مصر سالم صالح العبور عمارات 11 ليصبح االخر الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 6840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد محمد جيهان -  90

  الجديده مصر سالم صالح العبور عمارات 11 ليصبح االخر الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل فهمى ميخائيل فهمى -  91

 الريان تقسيم التروللى ش الحطينى مسجد ش 9 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عارف زكريا -  92

  الناصر عبد جمال االزهر ش من حسين طه ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 23917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمود/  صيدليه -  93

  الخامس التجمع االول الحى  3s - 3 االرضى الدور 5 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين شندى عمر احمد -  94

  الباشا كفر الزكاه مؤسسه ش سالمه احمد محطه ش 2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوي المنعم عبد ابراهيم محمد -  95

  االرضى بالدور محل الزهراء فاطمه ميدان 2 ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل جمال رمضان احمد -  96

  الجديده القاهره االول التجمع الرحاب القيم التجارى السوق منطقه 57 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 23917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمود صيدليه -  97

 فى   برقم اودع الخامس التجمع االول الحى  3s - 3 قطعه االرضى الدور 5 محل بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشير

  العبور 23917 تابع برقم وقيد 2020/10/21

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد نادر -  98

  محل - الزكاه مؤسسه صير ابو كفر مبارك على مدرسه ش 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صالح احمد محمود -  99

  الناصر عبد جمال ش 21 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 27373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد سيد محمد كريم -  100

  الثانى الدور كارفور بجوار السادات عاطف الشهيد الشروق تاون داون مول 6 رقم وحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 27379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد يوسف سالم ايات -  101

 2 النزهه الخمسين ش 1505 ق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 27378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى محمد احمد نصر -  102

  الشروق 2 رويال مول 12 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 9670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العزيز عبد فتحى احمد -  103

  بدر مدينه 1 الحى2 مجاوره 36 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 27377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى مرسى بسيونى حماده -  104

 1 رقم شقه 1 رقم محل 996 الصعيد مساكن 2 مدخل 15 بلوك النهضه م ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 9670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العزيز عبد فتحى احمد -  105

  بدر مدينه االول الحى 2 مجاوره  36 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 27375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن خميس علوانى هللا عبد -  106

  الخامس التجمع عشره ش 305 بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اليزيد ابو ابراهيم احمد -  107

  نجيب محمد عزبه القبلى النيل بحوض الباز اسامه ش من متفرع اليزيد ابو ش 1 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى الزين المرسى الدين حسام محمد -  108

  الثالث بالدور شقه الثالث التجمع 3 الهول ابو بالعقار 94 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 24066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندى يسين محمد رضا الرحمن عبد -  109

 بالدور شقه النخل عزبه الطاويله عرب من حجازى شاحمد 14 ليصبح الرئيسى المقر عنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف, 

  المرج االرضى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هاشم السيد رفعت -  110

 شقه - االول التجمع شمالى الشباب اسكان 6 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد الدين نور -  111

  أ مجمع المستقبل 8 منطقه 3 رقم محل النزهه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 23631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فاروق احمد ايه -  112

  النرجس حرب طلعت محور 587 عقار بالبدروم شقه العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد العال عبد ايمن -  113

  ط 18 بحصه خضار 9 عنبر 372 محل العبور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد عطيه سيد -  114

 الراشدين الخلفاء اسماعيل احمد عطيه ش 6 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد مسعد مكرم اشرف -  115

  االرضى بالدور محل الشرفا كفر االجتماعى المركز الرحمة مسجد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العال عبد صالحين -  116

  قيراط 6 بحصه العبور سوق خضار 9 عنبر 372 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 18042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق  فوزى  مجدى -  117

  السالم م اسكندريه مساكن سوق 19 رقم التجارى المحل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حسنى محمد -  118

  الثالث التجمع القطاميه العربية الشركة عمارات 38 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو المنعم عبد خلف محمد -  119

  محل - 1 مدخل 24 بلوك ج الصعيد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى كمال محمد احمد -  120

  الجمهوريه مساكن الرئيسى اسكندريه ش 2 رقم محل 2 ش 2 م 101 بلوك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل مت 20201026 تاريخ وفي 25902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح كمال مجدى مدحت -  121

 الحرفيين الناصر عبد جمال من المرسيدس ش 70 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 27400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل رشدى عبدالمسيح -  122

  رجيله ابو تقسيم 27 ال ش 4 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 27395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد الحميد عبد السيد الكريم عبد -  123

  الشرقيه المرج المدرسه ش من طالب ابو حجاج ش 11 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 27397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد رجب حسين -  124

  الخامس التجمع محل - 1 مول الجنوبى المستثمرين الجزيرة ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 15677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد سعيد اميره -  125

  1 مدخل 150 بلوك الجديد العبد مساكن ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 27398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ عزت مصطفى نوران -  126

 الثانى الدور 207 وحده CAIRO BUSINESSPLAZA الخامس التجمع الشمالى التسعين ش 424 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد سليم نصر الحسن ابو -  127

  النهضه 1400 اطلس مساكن االرضى الدور 2 تجارى محل 3 ش 2 م 29 عقار ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد سليم نصر الحسن ابو -  128

  االرضى الدور 2 تجارى محل 3 ش 2 م 29 بالعنوان الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 27402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد محمد -  129

 الثانى الدور الحرفيين K بلوك 1 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد سليم نصر الحسن ابو -  130

  االرضى الدور 2 تجارى محل 3 ش 2 م 29 بالعنوان الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف



 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 20201028 تاريخ وفي 27404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد دهب ابو فتحى اسالم -  131

 االسيوطى رمضان ش من ياسين محمد ش 16 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 27406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سريع ابو ممدوح محمود -  132

  محل - االمانه مسجد ش من مسلم امين محمود ش 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 22841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد معتز -  133

  الخامس التجمع 4/  3 عمارات 26 ش 113 عماره المنخفض باالرضى شقه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى محمود مصطفى حسن -  134

 الشروق م 63 المستقبل 4 رقم عمارة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 25690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى العزيز عبد محمد ناجى مجدى -  135

 المطبعه خلف الجامع ش من سمران ش 6 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق صدقى عادل بيشوى -  1

 ولوازمها العيدروليك والخراطيم المعادن تشكيل ليصبح الفرع نشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نغماش مراد حمدى محمد -  2

 ( واكسسواراتها العسكريه المالبس عدا فيما)  المالبس لتصنيع مصنع ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 16201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العال عبد حسين اسالم -  3

 ( الشحن وكروت محمول اكسسوار بيع)  محمول خدمات مكتب/  ليصبح النشاط تعدبل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 14113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيد ابراهيم غادة -  4

 ( به المصرح حدود فى)  عامه توريدات/  النشاط اصبح

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 26826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة حسن نعيم هشام -  5

 والتصدير 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه دون واالستيراد العقارى واالستثمار التسويق نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 23748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح محمد كريم -  6

 عموميه وتوريدات عامه مقاوالت ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عزوز انرمض -  7

 العامه المقاوالت نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 27178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خالف العزيز عبد محمد -  8

 البناء لمواد النقل نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 23346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد مصطفى احمد -  9

 اللحوم وتجهيز وتقطيع واللحوم الخضروات لحفظ ثالجه ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 12831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد احمد اللطيف عبد ابراهيم -  10

 والتصدير االستيراد نشاط حذف:  التأشير وصف



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 24810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سليمان سالم سالمه -  11

 عامه مقاوالت نشاط اضافه

,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 23140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى احمد احمد العزيز عبد محمد -  12

 وادارة والمتخصصه والمتكامله العامه والمقاوالت االراضى وبيع وتقسيم العقارى االستثمار ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 العموميه والتوريدات والتشطيبات الديكور باعمال والقيام واالداريه التجارية الموالت

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 22059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ايوب محمد صفاء -  13

 به المصرح حدود فى عامه توريدات و الغذائيه المواد وتوزيع وتعبئه تجاره/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 9246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد فتحى انور احمد -  14

 به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات مقاوالت نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 27045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد يوسف احمد -  15

 به المصرح حدود فى عموميه توريدات نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 18587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد حسن سيد -  16

 كافيتريا ليصبح النشاط تعديل تم

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 4335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو حسن الدين حسام -  17

 وتوريدها بانواعها الفاكهه وتبريد وحفظ تعبئه نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 6840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد محمد جيهان -  18

 2019 لسنه 255 رقم امنيه موافقه فقط واعالن دعايه ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 6840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد محمد جيهان -  19

 2019 لسنه 255 رقم امنيه موافقه فقط واعالن دعايه ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 23406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد يوسف اخالص -  20

 طبيعيه زيوت توريد الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 23133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محروس حمدى عبير -  21

 الغذائيه المواد وتغليف تعبئه/  نشاط اضافه تم:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 1309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هاشم جمعه محمد -  22

 بقاله/  ليصبح النشاط تعديل تم

:  التأشير وصف,  النشاط يلتعد تم20201027 تاريخ وفي 27182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين خليفه حسن ايمن -  23

 به المصرح حدود فى العموميه التوريدات/  ليصبح النشاط تعديل تم

,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 25690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى العزيز عبد محمد ناجى مجدى -  24

 وكهربائيه منزليه ادوات تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد محمود محمد عادل محمد -  1

 خاص: التأشير وصف, 



 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,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 27339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الحميد عبد مهران سمير -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 27347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد محمد رضا محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوي المنعم عبد ابراهيم محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد العال عبد ايمن -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 27318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبتين السالم عبد احمد حاتم -  6

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 24269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا عبد هاله/  د الدكتوره صيدليه -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد نادر -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صالح احمد محمود -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 27378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى محمد احمد نصر -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 27319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين احمد اشرف احمد -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين هللا عبد محمود احمد -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 27338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد الواحد عبد محمود -  13

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 27348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدق مرسى محمد الوهاب عبد سعيد -  14

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حسنى محمد -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 27395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد الحميد عبد السيد الكريم عبد -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد مختار -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل جمال رمضان احمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد عطيه سيد -  19

 خاص: التأشير



 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,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد مسعد مكرم اشرف -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الفتوح ابو محمد زياد -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 27315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم محمد -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 18445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى امين حامد محمد -  23

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 27344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات صادق -  24

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 27346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد على -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 27363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد فاروق عصام -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى كمال محمد احمد -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 27404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد دهب ابو فتحى اسالم -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 27406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سريع ابو ممدوح محمود -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 27308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالحين حسان صابر محمود -  30

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 27335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه الرايق عبد الشحات القادر عبد -  31

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 27351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديه محمد كمال ثروت -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين شندى عمر احمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هاشم السيد رفعت -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 27306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور جمعه محمد اسامه -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 27311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد محمد الشافى عبد خالد -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 27352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نيقوال صبحى نشأت مينا -  37

 خاص: التأشير



 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,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 27354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عازر شفيق فايز ابانوب -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 27364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد شعيب كمال -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 27400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل رشدى عبدالمسيح -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد نها د صيدلية -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شوقى محمد شريف -  42

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد احمد فايزه -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 23917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمود/  صيدليه -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 27375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن خميس علوانى هللا عبد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عمر رجب محمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل على سعيد على -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 13435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عبده محمد محمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 27343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد هند -  49

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 27359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمدمحمد الرحمن عبد -  50

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 27377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى مرسى بسيونى حماده -  51

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 27312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد سمير محمد -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 27317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم طلعت محمد -  53

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 27349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح السيد عبده فاروق نشوه -  54

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 27356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد فهمى احمد عمرو -  55

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اليزيد ابو ابراهيم احمد -  56

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 27398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ عزت مصطفى نوران -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا توفيق عادل بيشوي -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد جابر -  59

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 23346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد مصطفى احمد -  60

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد سيد محمد كريم -  61

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 27379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد يوسف سالم ايات -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو المنعم عبد خلف محمد -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترياق اسحق حبيب هناء -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد وجدان عمر -  65

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 19554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل دانيال مراد نجالء -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 21993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وجيه محمد/  د صيدليه -  67

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 27360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريان عبدالنور فيكتور ريمون -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد الدين نور -  69

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 27397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد رجب حسين -  70

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح العال ابو حسين محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان مصطفى حسين -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 27331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود احمد -  73

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 27355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر فهمى محمود مختار نسرين -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العال عبد صالحين -  75

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 18042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق  فوزى  مجدى -  76

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول احمد محمد التواب عبد محمود -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 27294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد عبدالعليم -  78

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 27323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الغنى عبد المنجى عبد وحيد -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 27353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد بكر ابو احمد -  80

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 26919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى محمد عليان هاشم احمد -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 9670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العزيز عبد فتحى احمد -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 27334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد احمد محمد -  83

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل فهمى ميخائيل فهمى -  84

 خاص: يرالتأش وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عارف زكريا -  85

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 27382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى الزين المرسى الدين حسام محمد -  86

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 27314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب العظيم عبد ابراهيم محمد -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 27320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود الدين جمال احمد -  88

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 27350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاهد مكتبه -  89

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 27402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد محمد -  90

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ائيهالغذ المواد وتوزيع لتجارة الرحاب: الى 13269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  1

   المحمول لخدمات طرطشه: الى 16201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  2

 وتجاره لالستثمار المصريه االيطاليه: الى 26826 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201006:  تاريخ فى  ،  -  3

   الغذائيه المواد

   الياسين: الى 27208 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  4

   بروبريتى انيما: الى 23140 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201015:  تاريخ فى  ،  -  5

   المصرية الديار: الى 13439 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  6

   العامه للمقاوالت العمار مؤسسه: الى 16957 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  7

   ديكور ديار: الى 27045 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201019:  تاريخ فى  ،  -  8

 الزيوت لتوريد االخالص مؤسسه: الى 23406 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201021:  تاريخ فى  ،  -  9

   الطبيعيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   2743:  برقم قيدها سبق  ضامنت شركة ،  وشريكيه سليم محمود ماجد محمود جروب توب شركة   - 1

 االستثمار هيئه من طلب على بناء محو امر  السجل شطب/محو تم   20201006

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   23491:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيه لوندى جرجس جمال   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   23491:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيه لوندى جرجس جمال   - 3

 حقوقه كافه شريك كل واستالم الشركة لفسخ الشركة تصفيه  السجل

 فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   3991:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها ناهد   - 4

 حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   3991:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها ناهد   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركة لفسخ

 تاريخ وفى ،   9591:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكهما حبيب مكرم وميرفت اسحق عدلى جرجس   - 6

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20201011

 تم   20201011 تاريخ وفى ،   9591:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  اسحق عدلى منقريوس و اسحق عدلى جرجس   - 7

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   9591:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه اسحق عدلى منقريوس/  التجارى االسم اصبح   - 8

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20201011

 تاريخ وفى ،   9591:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكهما حبيب مكرم وميرفت اسحق عدلى جرجس   - 9

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20201011

   20201011 تاريخ وفى ،   9591:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  اسحق عدلى منقريوس و اسحق عدلى جرجس   - 10

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم
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 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20201011

 تم   20201012 تاريخ وفى ،   16141:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الرازق عبد زكى فاروق اسالم   - 12

 اخرى محافطه الى المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو



 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
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 ،   7375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الغيار قطع وتوريد السيارات وتجديد لصيانه وشريكه زغلول سعد احمد   - 14

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى

 تاريخ وفى ،   7375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السيارات وتجديد لصيانه وشريكه زغلول سعد احمد   - 15

 ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201013

 ،   7375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الغيار قطع وتوريد السيارات وتجديد لصيانه وشريكه زغلول سعد احمد   - 16

 ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى

 شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   11747:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه قالدة حنا صادق سعد   - 17

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

 قيدها سبق  بسيطة توصية ،  والتغليف التعبئة وادوات للصناعات وشركاه صادق سعد شركة/  ليصبح الشركة اسم تعديل   - 18

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   11747:  برقم
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 التجارى السجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 دهاقي سبق  بسيطة توصية ،  والتغليف التعبئة وادوات للصناعات وشركاه صادق سعد شركة/  ليصبح الشركة اسم تعديل   - 20

 محو يتم وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   11747:  برقم

 التجارى السجل من الشركة قيد

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   9090:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه ملك كراس يوسف   - 21

 المقر لنقل محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   9090:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ملك كراس يوسف   - 22

 المقر لنقل محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   11581:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه احمد الدين بهاء محمد   - 23

 المقر لنقل محو امر  السجل

:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الدين بهاء  محمد/ د bmpco الطبيه والمستحضرات لالدويه البدر شركة   - 24

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   11581

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   11057:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه نجيب لالستيراد اليسر   - 25

 نهائيا وتصفيتها الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   11057:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه نجيب لالستيراد اليسر   - 26

 ومستحقاته حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   13083:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه قنديل محمد محمود   - 27

 نهائيا وتصفيتها الشركة لفسح محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   13083:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه قنديل محمد محمود   - 28

 التجارى السجل من الشركة قيد يمحى وبذلك حقوقهم جميع الشركاء كافه واستلم الشركة فسخ تم  السجل

   2694:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  تضامن شركة(  عطيه لمعى وعطيه هللا جاب هللا عبد ممدوح)  كيرمينا شركة   - 29

 القليوبيه محافظه الى المقر لنقل محو امر  السجل شطب/حوم تم   20201022 تاريخ وفى ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20201026 تاريخ وفى ،   21705:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  مدحت يوستينا ، مدحت ماثيو شركة   - 30

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

   20201026 تاريخ وفى ،   21705:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  مدحت ويوستينا صفوت وايهاب مدحت ماثيو   - 31

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20201026 تاريخ وفى ،   21705:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  مدحت يوستينا ، مدحت ماثيو شركة   - 32

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

   20201026 تاريخ وفى ،   21705:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  مدحت ويوستينا صفوت وايهاب مدحت ماثيو   - 33

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   10715:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه اللطيف عبد رمزى   - 34

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك حقوقه كافه شريك كل واستالم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   10715:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه اللطيف عبد رمزى   - 35

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 24443، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية العموميه والتوريدات للمقاوالت جروب سالمان شركة -  1

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201001،

   تاريخ وفي 24443، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية العموميه والتوريدات للمقاوالت جروب سالمان شركة -  2

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201001،

,  المال رأس تعديل تم 20201006،   تاريخ وفي 12992، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه بسالى فوزى رمزى -  3

  جنيه  200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم 20201007،   تاريخ وفي 23554، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  4

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

 رأس تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 23554، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها مبارك سالم سليمان رانيا -  5

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

 رأس تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 23554، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها مبارك سالم سليمان رانيا -  6

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

,  المال رأس تعديل تم 20201011،   تاريخ وفي 18580، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم عبده مصطفى -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20201014،   تاريخ وفي 26927، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه ابراهيم عربى محمد احمد -  8

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20201014،   تاريخ وفي 11987، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد حماد سعد احمد -  9

  جنيه  7000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 المال رأس تعديل تم 20201014،   تاريخ وفي 11987، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه مدمح حماد سعد احمد -  10

  جنيه  7000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20201015،   تاريخ وفي 6361، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد حسن احمد رفعت محمد -  11

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20201015،   تاريخ وفي 6361، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عالم احمد جابر امجد -  12

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

 رأس تعديل تم 20201015،   تاريخ وفي 6361، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد حسن احمد رفعت محمد -  13

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20201015،   تاريخ وفي 6361، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عالم احمد جابر امجد -  14

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

 رأس تعديل تم 20201015،   تاريخ وفي 22532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته مبروك محمود حنفى محمد -  15

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20201019،   تاريخ وفي 26415، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته حسين حامد سليمان محمد -  16

  جنيه  15000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20201021،   تاريخ وفي 27135، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد جمال محمد -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20201025،   تاريخ وفي 13364، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه صالح جمال -  18

  جنيه  15000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 16141    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الرازق عبد زكى فاروق اسالم -  1

 الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور التاسع الحى 9 قطعه 5802 بلوك ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 9165    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته خالد -  2

 برقم 2020/09/30 فى   برقم اودع بدر مدينه الروبيكى شرق فدان 800 الصناعيه بالمنطقه 67 قطعه بالعنوان فرع اضافه تم

  العبور تابع 9165 دائم

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 9165    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه خالد -  3

 برقم 2020/09/30 فى   برقم اودع بدر مدينه الروبيكى شرق فدان 800 الصناعيه بالمنطقه 67 قطعه بالعنوان فرع اضافه تم

  العبور تابع 9165 دائم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 9165    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ريحان جمال خالد -  4

 فى   برقم اودع بدر مدينه الروبيكى شرق فدان 800 الصناعيه بالمنطقه 67 قطعه بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشير

  العبور تابع 9165 دائم برقم 2020/09/30



 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

 20201011 تاريخ وفي 9591    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكهما حبيب مكرم وميرفت اسحق عدلى جرجس -  5

 م االولى الصناعيه المنطقه 13001 بلوك 12 رقم قطعه ليصبح الشركة عنوان تعديل تم ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان تعديل تم

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور

 تم 20201011 تاريخ وفي 9591    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، اسحق عدلى منقريوس و اسحق عدلى جرجس -  6

 م االولى الصناعيه المنطقه 13001 بلوك 12 رقم قطعه ليصبح الشركة عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور

 تاريخ وفي 9591    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه اسحق عدلى منقريوس/  التجارى االسم اصبح -  7

 المنطقه 13001 بلوك 12 رقم قطعه ليصبح الشركة عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور م االولى الصناعيه

 20201011 تاريخ وفي 9591    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكهما حبيب مكرم وميرفت اسحق عدلى جرجس -  8

 م االولى الصناعيه المنطقه 13001 بلوك 12 رقم قطعه ليصبح الشركة عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور

 تم 20201011 تاريخ وفي 9591    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اسحق عدلى منقريوس و اسحق عدلى جرجس -  9

 م االولى الصناعيه المنطقه 13001 بلوك 12 رقم قطعه ليصبح الشركة عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور

 تاريخ وفي 9591    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه اسحق عدلى منقريوس/  التجارى االسم اصبح -  10

 المنطقه 13001 بلوك 12 رقم قطعه ليصبح الشركة عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور م االولى الصناعيه

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 11987    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد حماد سعد احمد -  11

 للبناء امنحتب جمعيه تقسيم 7 بلوك 12 القطعه االرضى الدور 1 رقم المحل ليصبح الشركة مركز تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الثانى السالم قسم الصحراوى االسماعيليه القاهره بطريق واالسكان

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 11987    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد حماد سعد احمد -  12

 للبناء امنحتب جمعيه تقسيم 7 بلوك 12 القطعه االرضى الدور 1 رقم المحل ليصبح الشركة مركز تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الثانى السالم قسم الصحراوى االسماعيليه القاهره بطريق واالسكان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 22515    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شبل هللا عبد اوالد -  13

 طالب ابو صبرى يوسف ش 34 رقم بالعقار 2 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تم 20201018 تاريخ وفي 12908    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، والديكورات العقارى لالستثمار عكاشه ابناء -  14

 النصر ش 59 رقم بالعقار 1 رقم االرضى فوق بالدور مكتب الى الشركة عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  النزهه المطار شيراتون قريش صقر عمارات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12908    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عكاشه ناصر -  15

 شيراتون قريش صقر عمارات النصر ش 59 رقم بالعقار 1 رقم االرضى فوق بالدور مكتب الى الشركة عنوان تعديل ،:   الـتأشير

  النزهه المطار

 تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12908    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، والنقل العامه للمقاوالت عكاشه ابناء -  16

 عمارات النصر ش 59 رقم بالعقار 1 رقم االرضى فوق بالدور مكتب الى الشركة عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  النزهه المطار شيراتون قريش صقر

 تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 26415    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته حسين حامد سليمان محمد -  17

 ش االمير مول االول الدور سابقا 1161 حاليا 101 رقم محل بالعنوان للشركة فرع اضافه تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  شمال 35322 برقم وقيد 2020/10/20 فى 1723 برقم اودع مصر شبرا خلوص



 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

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 9090    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه ملك كراس يوسف -  18

 من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور م الثانى الحى امتداد البطل سنتر 11 ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 القليوبيه محافظه الى المقر لنقل التجارى السجل

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 9090    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه ملك كراس يوسف -  19

 من الشركة قيد محو يتم وبذلك القليوبيه العبور م الثانى الحى امتداد البطل سنتر 11 ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 القليوبيه محافظه الى المقر لنقل التجارى السجل

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 11581    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد الدين بهاء محمد -  20

 القاهره تابع 393730 برقم والمقيد النزهه 2 شقه ندا احمد ش 8 بالعنوان الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدين بهاء  محمد/ د bmpco الطبيه والمستحضرات لالدويه البدر شركة -  21

 النزهه 2 شقه ندا احمد ش 8 بالعنوان الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 11581

 القاهره تابع 393730 برقم والمقيد

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 11581    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد الدين بهاء محمد -  22

 الشركة قيد محو يتم وبذلك االرضى الدور 1 شقه 85 عماره 135 الشباب العبور م ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدين بهاء  محمد/ د bmpco الطبيه والمستحضرات لالدويه البدر شركة -  23

 عماره 135 الشباب العبور م ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 11581

  القليوبيه محافظه الى المقر لنقل العبور سجل من الشركة قيد محو يتم وبذلك االرضى الدور 1 شقه 85

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 24296    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه امام سيد محمد غياض -  24

  الشروق مدينه الثالث الحى الثالثه المجاوره الواحه ش 58 فيال 6 شقه الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 12062    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته اعيلاسم الشكور عبد طارق -  25

  برقم اودع العبور مدينه الصناعيه المنطقه الغربى امتداد 2003 بلوك 6 قطعه بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  رقم بدائم فى

 تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 12062    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه اسماعيل الشكور عبد طارق -  26

  برقم اودع العبور مدينه الصناعيه المنطقه الغربى امتداد 2003 بلوك 6 قطعه بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  رقم بدائم فى

 تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 12062    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته اسماعيل الشكور عبد طارق -  27

  برقم اودع العبور مدينه الصناعيه المنطقه الغربى امتداد 2003 بلوك 6 قطعه بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  رقم بدائم فى

 تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 12062    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه اسماعيل الشكور عبد طارق -  28

  برقم اودع العبور مدينه الصناعيه المنطقه الغربى امتداد 2003 بلوك 6 قطعه بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  رقم بدائم فى

 تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 11600    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته بدوى السالم عبد محمد هانى -  29

 رقم القطعه على المقام بالعقار الرابع بالدور 43 رقم الوحدة ليصبح للشركة الرئيسى المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الخامس التجمع النرجس حى عمارات م 216

 تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 25859    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الشنهاب جوده محمد السيد مسعد -  30

 الخامس التجمع الشويفات حى 22 فيال الشركة مقر نقل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 25993    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الحميد عبد الدين صالح محمد -  31

 النزهه قسم تريومف ميدان االرضى فوق الثالث الدور المطيعى نخله ش 53 ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 7766    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد امام سعيد -  32

 السابعه الصناعيه بالمنطقه 3/  7112 ، 1/ 7112 رقم قطعه المنوفيه محافظه السادات مدينه فى الكائن الفرع اغالق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 7766    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد امام سعيد -  33

 السابعه الصناعيه بالمنطقه 3/  7112 ، 1/ 7112 رقم قطعه المنوفيه محافظه السادات مدينه فى الكائن الفرع اغالق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 7766    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه امام سعيد -  34

 بعهالسا الصناعيه بالمنطقه 3/  7112 ، 1/ 7112 رقم قطعه المنوفيه محافظه السادات مدينه فى الكائن الفرع اغالق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 7766    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد امام سعيد -  35

 السابعه الصناعيه بالمنطقه 3/  7112 ، 1/ 7112 رقم قطعه المنوفيه محافظه السادات مدينه فى الكائن الفرع اغالق ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للشركه ويجوز العامه والمقاوالت الهندسيه الخدمات الغرض الى يضاف  بسيطة توصية ، وشريكه احمد الدين صالح محمد -  1

 او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحه لها تكون وان الشركات تاسيس

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاه مع التنقيذيه والئحته القانون الحكام طبقا

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 18150   برقم قيدها سبق  ،.  عملها لمزاولة اللالزمه التراخيص

 بسيطة توصية

 قسب  ، العقارى واالستثمار المشروعات واداره المتكامله المقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشريكته خالد -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 9165   برقم قيدها

 سبق  ، العقارى واالستثمار المشروعات واداره المتكامله المقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه خالد -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 9165   برقم قيدها

 واالستثمار المشروعات واداره المتكامله المقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه ريحان جمال خالد -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 9165   برقم قيدها سبق  ، العقارى

 تاريخ وفي 18580   برقم قيدها سبق  ، االستيراد نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشريكه ابراهيم عبده مصطفى -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011

  ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات مقاوالت نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه احمد حسن احمد رفعت محمد -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 6361   برقم قيدها سبق

 قيدها سبق  ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات مقاوالت نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه عالم احمد جابر امجد -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 6361   برقم

  ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات مقاوالت نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه احمد حسن احمد رفعت محمد -  8

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 6361   برقم قيدها سبق

 قيدها سبق  ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات قاوالتم نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه عالم احمد جابر امجد -  9

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 6361   برقم

 قيدها سبق  ، الهندسيه واالستشارات العامه المقاوالت الغرض تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته مبروك محمود حنفى محمد -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 22532   برقم



 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

 الجلديه والمنتجات الحريمى االحذيه بواقى بيع ليصبح النشاط تعديل تم  تضامن شركة ، وشريكته حسين حامد سليمان محمد -  11

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 26415   برقم قيدها سبق  ،

 والمقاوالت والمخازن التجاريه الموالت واداره وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه تم  بسيطة توصية ، وشريكه ملك كراس يوسف -  12

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 9090   برقم قيدها سبق  ، االستيراد نشاط حذف تم - العامه

 بسيطة

 والمقاوالت والمخازن التجاريه الموالت واداره وتشغيل اقامه/  نشاط اضافه تم  تضامن شركة ، وشريكه ملك كراس يوسف -  13

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 9090   برقم قيدها سبق  ، االستيراد نشاط حذف تم - العامه

 تضامن

 و لالدويه الغير لدى وتصنيع وتوزيع تسويق ليصبح النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه احمد الدين بهاء محمد -  14

 تاريخ وفي 11581   برقم قيدها سبق  ، الخاصه واالغذيه الغذائيه والمكمالت التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020

 ليصبح النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه الدين بهاء  محمد/ د bmpco الطبيه والمستحضرات يهلالدو البدر شركة -  15

  ، الخاصه واالغذيه الغذائيه والمكمالت التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات و لالدويه الغير لدى وتصنيع وتوزيع تسويق

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 11581   برقم قيدها سبق

   برقم قيدها سبق  ، به المصرح حدود فى العموميه التوريدات/  نشاط اضافه تم  تضامن شركة ، وشركاه محمد جمال محمد -  16

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 27135

 تاريخ وفي 12062   برقم قيدها سبق  ، عمالة نقل نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكته اسماعيل الشكور عبد طارق -  17

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022

 تاريخ وفي 12062   برقم قيدها سبق  ، عمالة نقل نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه اسماعيل الشكور عبد طارق -  18

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022

 تاريخ وفي 12062   برقم قيدها سبق  ، عمالة نقل نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشريكته اسماعيل الشكور عبد طارق -  19

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022

 تاريخ وفي 12062   برقم قيدها سبق  ، مالةع نقل نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه اسماعيل الشكور عبد طارق -  20

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022

 تاريخ وفي 13364   برقم قيدها سبق  ، النشاط من االستيراد نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاه صالح جمال -  21

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025

 وفي 19706   برقم قيدها سبق  ، الغير لحساب الداخلى والنقل السيارات تاجير نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه اكرم -  22

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 تجاريه وتوكيالت به المصرح حدود فى تصدير ليصبح الشركة غرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكه هندواى محمد هيثم -  23

 سبق  ، والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد فى والتجاره منها الحكوليه وعدا وانواعها اشكالها بكافه الغذائيه المواد مجال فى وتوريدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 15561   برقم قيدها

 وتوكيالت به المصرح حدود فى تصدير ليصبح الشركة غرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكيه ابراهيم عادل شريف -  24

 والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد فى والتجاره منها الحكوليه وعدا وانواعها اشكالها بكافه الغذائيه المواد مجال فى وتوريدات تجاريه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 15561   برقم قيدها سبق  ،

 تجاريه وتوكيالت به المصرح حدود فى تصدير ليصبح الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه هندواى محمد هيثم -  25

 سبق  ، لتغليفوا والتعبئه الغذائيه المواد فى والتجاره منها الحكوليه وعدا وانواعها اشكالها بكافه الغذائيه المواد مجال فى وتوريدات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 15561   برقم قيدها



 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

 وتوكيالت به المصرح حدود فى تصدير ليصبح الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم عادل شريف -  26

 والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد فى والتجاره منها الحكوليه وعدا وانواعها اشكالها بكافه الغذائيه المواد مجال فى وتوريدات تجاريه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 15561   برقم قيدها سبق  ،

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201015 تاريخ وفي 6361   برقم قيدها سبق ، وشركاه احمد حسن احمد رفعت محمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201015 تاريخ وفي 6361   برقم قيدها سبق ، وشركاه عالم احمد جابر امجد -  2

 بسيطة توصية

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201028 تاريخ وفي 15561   برقم قيدها سبق ، وشريكه هندواى محمد هيثم -  3

 بسيطة توصية

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201028 تاريخ وفي 15561   برقم قيدها سبق ، وشريكيه ابراهيم عادل شريف -  4

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وشريكته ابراهيم خالد: الى 25183 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201007:  تاريخ فى  ،  -  1

 سالم سليمان رانيا: الى 23554 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201007:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكتها مبارك

 اسحق عدلى جرجس: الى 9591 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201011:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكهما حبيب مكرم وميرفت

 اسحق عدلى جرجس: الى 9591 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201011:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكهما حبيب مكرم وميرفت

 الغنى عبد يوسف :الى 23939 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201019:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه



 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

 عبد العزيز عبد عمرو: الى 10696 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201019:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكته الفتاح

 عبد العزيز عبد عمرو: الى 10696 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201019:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكته الفتاح

 الرسول وعبد عبده: الى 2666 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201020:  تاريخ فى  ،  -  8

 عثمان

 وشركاه مجدى احمد: الى 25512 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201022:  تاريخ فى  ،  -  9

 هندواى محمد هيثم: الى 15561 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201028:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه

 هندواى محمد هيثم: الى 15561 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201028:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للشريك عنها التوقيع وحق الشركة اداره/  والتوقيع االداره  شريك و مدير  تضامن شركة  المالك عبد بسالى فوزى رمزى -  1

 العام والقطاعين حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه لدى الشركة تمثيل فى السلطات كافه ولهما فقط مجتمعين والثانى االول

 االول الشريك( المالك عبد بسالى فوزى رمزى) منفردا االول للشريك يكون سبق ما من واستثناء واالفراد واالستثمارى والخاص

 الشركة الصول والبيع والرهن االقتراض وحق وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع منفردا التعامل حق المتضامن

 12992   برقم    20201006:  تاريخ ، والتوقيع والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  شريك و مدير  تضامن شركة  المالك عبد بسالى فوزى رمزى -  2

 او تفويض فى الحق ولهما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والصمارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات

 12992   برقم    20201006:  تاريخ ، اختصاصاتهما بعض او كل فى يراه من توكيل

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  3

25183 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  4

25183 

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  5

 25183   برقم

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  6

 25183   برقم

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  7

25183 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  8

25183 



 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

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  9

 25183   برقم

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  10

 25183   برقم

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  11

25183 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  12

25183 

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  13

 25183   برقم

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  14

 25183   برقم

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  15

25183 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  16

25183 

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  17

 25183   برقم

    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  18

 25183   برقم

 موكله عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  19

 االعمال يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف

 جميع امام وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه

 على والتوقيع الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات يةالبنك النماذج

 موكله عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  20

 االعمال يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف

 جميع امام وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه

 على والتوقيع الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج

 عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  21

 يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف موكله

 وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه االعمال

 الحسابات فتح عمليات من الالزمه الجراءاتا كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج على والتوقيع

 عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  22

 يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف موكله

 وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه االعمال



 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

 الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج على والتوقيع

 موكله عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  23

 االعمال يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف

 جميع امام وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه

 على والتوقيع الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج

 موكله عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع هاالدار تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  24

 االعمال يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف

 جميع امام وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه

 على والتوقيع الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج

 عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  25

 يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف موكله

 وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره الشركة اغراض بتحقيق المتعلقه االعمال

 الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج على والتوقيع

 عنها والتوقيع الشركة اداره لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  26

 يخص فيما وذلك ذلك خالف على توقيع باى واليعتد منفردا عطيه ابراهيم خالد/  السيد المتضامن الشريك االول للطرف موكله

 وتمثيلها المستندات كافه على الشركة عن نيابه التوقيع له يحق وكذلك نشاطها ومباشره لشركةا اغراض بتحقيق المتعلقه االعمال

 الحسابات فتح عمليات من الالزمه االجراءات كافه واتخاذ واالتحادات والهيئات حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام

 25183   برقم    20201007:  ريختا ، اى من والسحب وااليداعات البنكية النماذج على والتوقيع

 او بنك اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  27

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من

 او بنك اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  شريك و مدير  تضامن شركة  عطا عطيه ابراهيم خالد -  28

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من

 اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  29

   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من او بنك

25183 

 اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طه الدين صالح محمد -  30

   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من او بنك

25183 

 بنك اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  31

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من او

 بنك اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  متضامن شريك  تضامن شركة  الوهاب عبد احمد وفاء -  32

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك ىا فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من او

 اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  33

   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من او بنك

25183 



 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

 اى على المسحوبه الشيكات صرف او حكوميه خزينه او بنك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن محمد الرحمن عبد هيثم -  34

   برقم    20201007:  تاريخ ، القرض على الحصول فى الحق وله بنك اى فى الشركة باسم المفتوحه الحسابات من او بنك

25183 

:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  35

 23554   برقم    20201007

:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  36

 23554   برقم    20201007

:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  37

 23554   برقم    20201007

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  38

23554 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  39

23554 

   برقم    20201007:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  40

23554 

 للشريك والتوقيع االداره حق يكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  41

 باسم العقود على وذلك عنها نيابه والتوقيع الشركة داره فى السلطات اوسع ولها منفردة مبارك سالم سليمان رانيا/  السيده المتضامن

 بكافه والضرائب التامينات امام التوقيع حق ولها الشركة باسم حسابات وفتح وااليداع السحب فى البنوك مع والتعامل الشركة

 الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولها الشركة باسم الشراء عقود على والتوقيع البنكيه المستندات كافه على وكذلك انواعها

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ركةالش مايخص كل فى العقارى الشهر ومصلحه الحكوميه

 للشريك والتوقيع االداره حق يكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  42

 باسم العقود على وذلك عنها نيابه والتوقيع الشركة داره فى السلطات اوسع ولها منفردة مبارك سالم سليمان رانيا/  السيده المتضامن

 بكافه والضرائب التامينات امام التوقيع حق ولها الشركة باسم حسابات وفتح وااليداع السحب فى البنوك مع والتعامل الشركة

 الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولها الشركة باسم الشراء عقود على والتوقيع البنكيه المستندات كافه على وكذلك انواعها

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، الشركة مايخص كل فى العقارى الشهر ومصلحه الحكوميه

 للشريك والتوقيع االداره حق يكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  43

 باسم العقود على وذلك عنها نيابه والتوقيع الشركة داره فى السلطات اوسع ولها منفردة مبارك سالم سليمان رانيا/  السيده المتضامن

 بكافه والضرائب التامينات امام التوقيع حق ولها الشركة باسم حسابات وفتح وااليداع السحب فى البنوك مع والتعامل الشركة

 الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولها الشركة باسم الشراء عقود على والتوقيع البنكيه المستندات كافه على وكذلك انواعها

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، الشركة مايخص كل فى العقارى الشهر ومصلحه الحكوميه

 المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق يكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  44

 الشركة باسم العقود على وذلك عنها نيابه والتوقيع الشركة داره فى السلطات اوسع ولها منفردة مبارك سالم سليمان رانيا/  السيده

 وكذلك انواعها بكافه والضرائب التامينات امام التوقيع حق ولها الشركة باسم حسابات وفتح وااليداع السحب فى البنوك مع والتعامل

 ومصلحه الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولها الشركة باسم الشراء عقود على والتوقيع البنكيه المستندات كافه على

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، الشركة مايخص كل فى العقارى الشهر

 المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق يكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  45

 الشركة باسم العقود على وذلك عنها نيابه والتوقيع الشركة داره فى السلطات اوسع ولها منفردة مبارك سالم سليمان رانيا/  السيده

 وكذلك انواعها بكافه والضرائب التامينات امام التوقيع حق ولها الشركة باسم حسابات وفتح وااليداع السحب فى البنوك مع والتعامل

 ومصلحه الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولها الشركة باسم الشراء عقود على والتوقيع البنكيه المستندات كافه على

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، الشركة مايخص كل فى العقارى الشهر



 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

 المتضامن للشريك والتوقيع االداره حق يكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  46

 الشركة باسم العقود على وذلك عنها نيابه والتوقيع الشركة داره فى السلطات اوسع ولها منفردة مبارك سالم سليمان رانيا/  السيده

 وكذلك انواعها بكافه والضرائب التامينات امام التوقيع حق ولها الشركة باسم حسابات وفتح وااليداع السحب فى البنوك مع والتعامل

 ومصلحه الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولها الشركة باسم الشراء عقود على والتوقيع البنكيه المستندات كافه على

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، الشركة مايخص كل فى العقارى الشهر

 وكل الجمارك مصلحه مع والتعامل السياحيه واالعمال  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  47

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى حق ولها للجمارك مايلزم

 وكل الجمارك مصلحه مع والتعامل السياحيه واالعمال  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  48

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى حق ولها للجمارك مايلزم

 وكل الجمارك مصلحه مع والتعامل السياحيه واالعمال  شريك و مدير  بسيطة توصية  حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  49

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى حق ولها للجمارك مايلزم

 مايلزم وكل الجمارك مصلحه مع والتعامل السياحيه واالعمال  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  50

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى حق ولها للجمارك

 مايلزم وكل الجمارك مصلحه مع والتعامل السياحيه واالعمال  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  51

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى حق ولها للجمارك

 مايلزم وكل الجمارك مصلحه مع والتعامل السياحيه واالعمال  شريك و مدير  بسيطة توصية  مبارك سالم سليمان رانيا -  52

 23554   برقم    20201007:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى حق ولها للجمارك

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى جرجس -  53

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى جرجس -  54

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى جرجس -  55

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى جرجس -  56

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى جرجس -  57

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى جرجس -  58

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  مقار حبيب مكرم مرفت -  59

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  مقار حبيب مكرم مرفت -  60

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  مقار حبيب مكرم مرفت -  61

9591 

    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  مقار حبيب مكرم مرفت -  62

 9591   برقم



 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

    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  مقار حبيب مكرم مرفت -  63

 9591   برقم

    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  مقار حبيب مكرم مرفت -  64

 9591   برقم

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى منقريوس -  65

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى منقريوس -  66

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق لىعد منقريوس -  67

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس -  68

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس -  69

9591 

   برقم    20201011:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم الشريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس -  70

9591 

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى جرجس -  71

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى جرجس -  72

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى جرجس -  73

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب قوح وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى جرجس -  74

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى جرجس -  75

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى جرجس -  76

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا



 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

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  متضامن شريك  تضامن شركة  مقار حبيب مكرم مرفت -  77

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  متضامن شريك  تضامن شركة  مقار حبيب مكرم مرفت -  78

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  قاسح عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  متضامن شريك  تضامن شركة  مقار حبيب مكرم مرفت -  79

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  مقار حبيب مكرم مرفت -  80

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  مقار حبيب مكرم مرفت -  81

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  مقار حبيب مكرم مرفت -  82

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى منقريوس -  83

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى منقريوس -  84

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسحق عدلى منقريوس -  85

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس -  86

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا



 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

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس -  87

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

  اسحق عدلى جرجس ، للشريك لتصبح والتوقيع االداره تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس -  88

 او المنقوله او العقاريه الشركة اصول فى التصرف وحق الشيكات على والتوقيع السحب وحق وااليداع الحسابات فتح وله منفردا

    20201011:  تاريخ ، ذلك فى الغير توكيل حق وله منفردا القروض عقد او بالبيع او التجارى او الحيازى بالرهن السيارات

 9591   برقم

 والتوقيع االداره حق تعديل/  لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  كرامه انور محمد انور -  89

 6705   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الثالثه للشركاء ولمصلحتها الشركة باسم والرهن واالقتراض

 والتوقيع االداره حق تعديل/  لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  كرامه انور محمد انور -  90

 6705   برقم    20201013:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الثالثه للشركاء ولمصلحتها الشركة باسم والرهن واالقتراض

/  السيده من لكال التوقيع/  يلى كما لتصبح والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد وفيق عصمت شيرين -  91

 الجهات كافه مع الشركة باسم التعامل فى وذلك منفردين او مجتمعين محمد عفيفى على احمد/  والسيد احمد وفيق عصمت شيرين

 الشيكات صرف على التوقيع وكذلك غرضها وضمن الشركة بعنوان الصادرة االعمال تلك تكون ان على حكوميه والغير الحكوميه

 مجتمعين التوقيع فيكون الشركة اصول فى والتصرف الرهن وعقود االقتراض عقود على التوقيع اما البنوك مع التعامالت وكافه

 26759   برقم    20201013:  تاريخ ، احمد/  والسيد احمد وفيق عصمت شيرين/  السيده من لكال

 او توكيل فى الحق منفردين او مجتمعين محمد عفيفى على  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد وفيق عصمت شيرين -  92

 26759   برقم    20201013:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض

 محمد احمد المتضامن للشريك ليصبح والتوقيع االداره بند تعديل  شريك و يرمد  بسيطة توصية  ابراهيم عربى محمد احمد -  93

 خطابات واصدار الشيكات وتحرير البنوك فى حسابات فتح بشان الشركة غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا ابراهيم عربى

 او للنفس والسيارات الشركة واصول والمنقوالت للعقارات وااليجار والرهن والتنازل والشراء البيع وحق االقتراض وحق الضمان

 26927   برقم    20201014:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير وتوكيل تفويض وحق للغير

 المتضامنان للشريكان/  ليصبح وتوقيع اداره صالحيات اضافه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  كراس ملك كراس جابر -  94

 ممتلكات عن والتنازل والشراء البيع وحق عليها والتوقيع العقود ابرام وحق والتوقيع االداره حق منفردا اوالحدهما معا لهما ان على

 باسم السحابات وفتح والرهن واالقتراض وااليداع السحب من البنوك كافه مع التعامل وحق واراضى وعقارات سيارات من الشركة

 9090   برقم    20201019:  تاريخ ، الشركة

 المتضامنان للشريكان/  ليصبح وتوقيع اداره صالحيات اضافه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  كراس ملك كراس جابر -  95

 ممتلكات عن والتنازل والشراء البيع وحق عليها والتوقيع العقود ابرام وحق والتوقيع االداره حق منفردا اوالحدهما معا لهما ان على

 باسم السحابات وفتح والرهن واالقتراض وااليداع السحب من البنوك كافه مع التعامل وحق واراضى وعقارات سيارات من الشركة

 9090   برقم    20201019:  تاريخ ، الشركة

 عبد عمرو/  السيد االول للطرف والتوقيع االداره بند  شريك و مدير  تضامن شركة  عطايا عبدالفتاح عبدالعزيز عمرو -  96

 الشركة بعنوان منه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا عطايا الفتاح عبد زالعزي

 جميع امام تمثيلها او الشركة بادارة الخاصه مهامه بجميع للقيام عنه نيابه الغير توكيل فى الحق لسيادته كما اغراضها وضمن
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 باسم والتعاقدات الضمان شهادات خطابات واستصدار الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق وفتح وااليداع السحب فى البنوك

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم/  المتضامن للشريك

 وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى والمصارف

 له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف االصول

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله من وانابه تفويض

 والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الشريف بكر على عبدالمنعم محمد احمد -  184
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 وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى والمصارف



 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

 له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف االصول
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 وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى والمصارف

 له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف االصول

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله من وانابه تفويض

 والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشريف بكر على عبدالمنعم محمد احمد -  186

 البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم/  المتضامن للشريك

 وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى والمصارف

 له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف االصول
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 االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى

 تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله من وانابه

 للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  هنداوى محمد محمد هيثم -  188

 والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم/  المتضامن

 االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى

 تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله من وانابه

 للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد محمد هيثم -  189

 والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم/  المتضامن

 االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى

 تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله من وانابه

 للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  هنداوى محمد محمد هيثم -  190

 والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم/  المتضامن

 االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على يعوالتوق وااليداع السحب الحسابات وغلق فتح فى

 تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما والتصرف

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله من وانابه

/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم عادل شريف -  191

 فتح فى والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم

 والتصرف االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق

 من وانابه تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله

/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم عادل شريف -  192

 فتح فى والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم

 والتصرف االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق

 من وانابه تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله



 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

/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم عادل شريف -  193

 فتح فى والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم

 والتصرف االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق

 من وانابه تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله

/  المتضامن للشريك والتوقيع االداره/  والتوقيع االداره حق فى تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم عادل شريف -  194

 فتح فى والمصارف البنوك مع التعامل له ويحق السلطات واوسع الصالحيات كافه ذلك فى وله منفردا هنداوى محمد محمد هيثم

 والتصرف االصول وشراء والتعاقدات التعامالت كافه فى الشركة وتمثيل الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب الحسابات وغلق

 من وانابه تفويض له ويجوز واالقتراض البنوك لدى االئتمان وغلق فتح فى الحق وله السيارات وبيع الرهن او بالبيع سواء فيما

 15561   برقم    20201028:  تاريخ ، سلطاته من بعض او كل فى قانونا يمثله

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  العموميه والتوريدات للمقاوالت جروب سالمان شركة -  1

 24443   برقم    20201001

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  العموميه والتوريدات للمقاوالت جروب سالمان شركة -  2

 24443   برقم    20201001

 17867   برقم    20201006:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه حلمى سيد سامح -  3

 12992   برقم    20201006:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه بسالى فوزى رمزى -  4

 23491   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه لوندى جرجس جمال -  5

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه ابراهيم خالد -  6

 25183   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته ابراهيم خالد -  7

    20201007:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته حالوه الحليم عبد محمد فؤاد عربى -  8

 23554   برقم

   برقم    20201007:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها مبارك سالم سليمان رانيا -  9

23554 

   برقم    20201007:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها مبارك سالم سليمان رانيا -  10

23554 

   برقم    20201007:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الرازق عبد زكى فاروق اسالم -  11

16141 

 3991   برقم    20201007:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها ناهد -  12

 9165   برقم    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته خالد -  13

 9165   برقم    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه خالد -  14



 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

 9165   برقم    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ريحان جمال خالد -  15

 9165   برقم    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته خالد -  16

 9165   برقم    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه خالد -  17

 9165   برقم    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ريحان جمال خالد -  18

   برقم    20201011:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه ابراهيم عبده مصطفى -  19

18580 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكهما حبيب مكرم وميرفت اسحق عدلى جرجس -  20

 9591   برقم    20201011

    20201011:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  اسحق عدلى منقريوس و اسحق عدلى جرجس -  21

 9591   برقم

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه اسحق عدلى منقريوس/  التجارى االسم اصبح -  22

 9591   برقم    20201011

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكهما حبيب مكرم وميرفت اسحق عدلى جرجس -  23

 9591   برقم    20201011

    20201011:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اسحق عدلى منقريوس و اسحق عدلى جرجس -  24

 9591   برقم

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه اسحق عدلى منقريوس/  التجارى االسم اصبح -  25

 9591   برقم    20201011

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  السيارات وتجديد لصيانه وشريكه زغلول سعد احمد -  26

 7375   برقم    20201013

 تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الغيار قطع وتوريد السيارات وتجديد لصيانه وشريكه زغلول سعد احمد -  27

 7375   برقم    20201013:  تاريخ ،

   برقم    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه كرامه الفتاح عبد انور محمد -  28

6705 

   برقم    20201013:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه كرامه الفتاح عبد انور محمد -  29

6705 

   برقم    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قالدة حنا صادق سعد -  30

11747 

 ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والتغليف التعبئة وادوات للصناعات وشركاه صادق سعد شركة/  ليصبح الشركة اسم تعديل -  31

 11747   برقم    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه

   برقم    20201013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه وفيق عصمت شيرين -  32

26759 

   برقم    20201014:  تاريخ ، بسيطة وصيةت عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ابراهيم عربى محمد احمد -  33

26927 



 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

   برقم    20201014:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه محمد حماد سعد احمد -  34

11987 

   برقم    20201014:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه محمد حماد سعد احمد -  35

11987 

   برقم    20201014:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه محمد حماد سعد احمد -  36

11987 

   برقم    20201014:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه محمد حماد سعد احمد -  37

11987 

 22515   برقم    20201015:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شبل هللا عبد اوالد -  38

   برقم    20201015:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته مبروك محمود حنفى محمد -  39

22532 

    20201018:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والديكورات العقارى لالستثمار عكاشه ابناء -  40

 12908   برقم

 12908   برقم    20201018:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عكاشه ناصر -  41

   مبرق    20201018:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والنقل العامه للمقاوالت عكاشه ابناء -  42

12908 

   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته حسين حامد سليمان محمد -  43

26415 

 9090   برقم    20201019:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه ملك كراس يوسف -  44

 9090   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه ملك كراس يوسف -  45

 23939   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الغنى عبد يوسف -  46

 23939   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الغنى عبد يوسف -  47

 23939   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الغنى عبد يوسف -  48

   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته الفتاح عبد العزيز عبد عمرو -  49

10696 

   برقم    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الفتاح عبد العزيز عبد عمرو -  50

10696 

    20201019:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  عياد ومينا كامل واسامه العزيز عبد عمرو -  51

 10696   برقم

   برقم    20201019:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته الفتاح عبد العزيز عبد عمرو -  52

10696 

   برقم    20201019:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الفتاح عبد العزيز عبد عمرو -  53

10696 



 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

    20201019:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  عياد ومينا كامل واسامه العزيز عبد عمرو -  54

 10696   برقم

   برقم    20201020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه نجيب لالستيراد اليسر -  55

11057 

   برقم    20201020:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه امام سيد محمد غياض -  56

24296 

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(  عثمان الرسول وعبد عبده) االسماك وتوريد لتجاره المتحده الشركه -  57
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، مصريا جنيها 4500000 الدين وقيمه م م ش بنك ميد بنك لصالح رهن قيد حافظه  مصطفى القادر عبد ممدوح -  1

 17205   برقم    20201020

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


