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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن تجارة  30154برقم  25255215، قيد فى  055550555ماله ،   مايكل ماهر ابو اليمين قرياقص  ، تاجر فرد ، رأس -  1

ش سلوانس محل بالدور االرضى 13قطع غيار سيارات ، بجهة :   

عن تجارة لحم خنزير ،  30155برقم  25255252، قيد فى  155550555مارينا عياد صبحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ش حمدى 42بجهة :   

عن ورشة تشغيل  30125برقم  25255212، قيد فى  255550555على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمد فؤاد احمد -  3

ش عادل السيد محل بالدور االرضى 13معادن ، بجهة :   

عن اعمال ترجمة  30152برقم  25255211، قيد فى  15550555عمرو عيسى ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

) موافقة  تدريبية فى اللغات ) فيما عدا خدمات االنترنت االمن والحراسة بعد الحصول على التراخيص الالزمة (وتنظيم دورات 

ابراج الشرطة الدور الرابع 4( ، بجهة :  2525لسنه  25امنية رقم   

عن تجارة  30123قم بر 25255250، قيد فى  05550555محمود محمد محمود حسن عبد الباقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

1ش احمد على شحاته من ش عبيد محل رقم  4منظفات ، بجهة :   

عن بيع اكسسوار  30122برقم  25255212، قيد فى  05550555مجدى عويضه خليل عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ن الخلفاوىش السعد ارض جريديا 2محمول ) فيما عدا اكسسوار الكمبيوتر ومستلزماته ( ، بجهة :   

عن بيع منتجات غذائية  30215برقم  25255235، قيد فى  05550555مينا نقوال اسكندر نقوال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ش مسيحه صالح الترعة البوالقية 3وسرجه  ) دون مواد التعبئة والتغليف ( ، بجهة :   

عن تورديات  30123برقم  25255213، قيد فى  555505553جرجس صبحي جرجس منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

راسه انظمه عامه ) صوتيات ومرئيات وامن وسالمه وكاميرات مراقبه ووسائل تعليمه ومكتبيه ومستلزمات فيما عدا االمن والح

،  2513لسنة  421رقم  والكاميرات الالسلكيه وخدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص والموافقات الالزمه ( بموافقة امنية

روض الفرج -ش شركه التبريدات  12بجهة :   

عن التوريدات  30150برقم  25255211، قيد فى  155550555محمد حسن محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

حارة القالفطى 2 - 1العمومية فيما عدا ) الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعاية واالعالن ( ، بجهة : محل رقم   

عن تجارة  30122برقم  25255250، قيد فى  455550555زكريا محمد عبد الموجود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

باالرضى 0ش الجيش محل رقم  1مالبس جاهزة بالتجزئه ) دون المالبس العسكرية ومستلزماتها ( ، بجهة :   

عن بيع  30212برقم  25255231، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عيد مصطفى كامل حسن عبد الرحيم -  11

ش مستشفى جيهان مساكن الزاوية الحمراء ) اطلس( 0مدخل  13حلوى من عجين ، بجهة : بلوك   

القة ، عن صالون ح 30253برقم  25255222، قيد فى  15550555احمد فؤاد بخاطره عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

شارع محمد السيد هيبه من شارع سالمة عفيفى 20بجهة :   

عن تصنيع مالبس )  30125برقم  25255212، قيد فى  05550555اشرف فهمى ونس حرز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

شقة بالدور االرضى -( شارع احمد فاروق  2دون المالبس العسكرية ومستلزماتها ( ، بجهة : )   

عن مقاوالت  30132برقم  25255223، قيد فى  1555550555حمد فتحي نعمه الله سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  14

الساحل -شارع مصطفي ابو زيد  15عامه ، بجهة :   
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عن  30211برقم  25255235، قيد فى  15555550555مصطفى صالح محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

1غيط النوبى باالرضى محل باالرضى رقم  10ارة اخشاب ومنتجاتها ومستلزماتها ، بجهة : توريدات وتج  

عن تصميم  30132برقم  25255220، قيد فى  05550555كرم جاد الاله ابو النجا عرفات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 424ة امنية الحصول على التراخيص الالزمة ) موافقبرمجيات فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف بعد 

0ش رمسيس حكم الوايلى الدور الثانى شقة رقم  303( ، بجهة :  2525لسنه   

عن تجارة مالبس  30121برقم  25255212، قيد فى  455550555اسماعيل رجب حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

بالدور االرضى 4شارع الجيش المحل رقم  15جاهزة فيما عدا المالبس العسكرية واكسسواراتها ، بجهة :   

عن  30133برقم  25255220، قيد فى  155550555اله ،  ماريهام سليمان عبد القدوس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس م -  18

ح محمد حنفى 5توكيالت تجارية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وخدمات االنترنت ( ، بجهة : شقة   

عن توريد قطع  30133برقم  25255224، قيد فى  455550555ريمون رشدى رياض يعقوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

الدور الخامس بعد االرضى 10ش ارسالن شقة رقم  42ات جديدة ، بجهة : غيار سيار  

عن ورشة  30255برقم  25255220، قيد فى  155550555ياسين سمير محمد ياسين ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

حارة الزياتين من الشيخ حماد 2احذية ، بجهة :   

عن تجارة قطع  30151برقم  25255215، قيد فى  155550555جر فرد ، رأس ماله ،  محمد احمد السيد عبد الغنى  ، تا -  21

شقة بالدور االرضى -تقسيم عبد الرحمن عامر من ش الشيشينى  24و 23غيار سيارات ، بجهة :   

عن  30155 برقم 25255212، قيد فى  355550555هيثم عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

اته ومواد الدعاية مقاوالت وتوريدات عمومية وتصدير واستثمار عقارى ) بالنسبة للتوريدات العمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزم

شارع العاشر من رمضان 0واالعالن ودون الطباعة( ، بجهة :   

عن  30252برقم  25255222، قيد فى  055515555يسرى عبد الرحمن محمد احمد الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

الزمة ) تنمية مهارات بشرية ) دورات وتدريبات ( فيما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسة وبعد الحصول على التراخيص ال

ى شارع عمر بن الخطاب 10( ، بجهة :  2525لسنه  13موافقة امنية رقم   

عن  30131برقم  25255213، قيد فى  155550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد اللطيف محمد لواء عبد اللطيف  ،  -  24

يص دعايه واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت وذلك بعد الحصول علي التراخ

الزاويه الحمراء  3االحالم محل رقم شارع محمود حافظ بمدينه  13، بجهة :  24الالزمه وعدا االعالن العقارى بموافقه امنيه رقم   

عن تجارة  30251برقم  25255220، قيد فى  455550555ناصر حسانين على حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

محل -ش الشواذلية  22مفروشات ، بجهة :   

عن عالفه ، بجهة  30153برقم  12252552، قيد فى  125550555على عيد محمد عبد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ش كتخدا من ش ذو الفقار 12: محل بالعقار   

عن مكتب رحالت  30124برقم  25255215، قيد فى  05550555ايهاب شكرى فهمى يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ش السماد ارض ايوب 1ونقل عمال دون القيام بأعمال شركات السياحة داخل ج.م.ع ، بجهة :   

عن توريدات  30250برقم  25255222، قيد فى  155550555عطية عبد المحسن عطية محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

عطفة حسين رفعت 0غازات صناعية وطبية شريطة موافقة وزارة الصحة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة :   

عن خدمات  35055برقم  25255224، قيد فى  1555550555، رأس ماله ،   احمد عبد الفتاح محمد مصطفى  ، تاجر فرد -  29

ش الخمراوى 15نظافة ، بجهة :   
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عن خدمات  35055برقم  25255224، قيد فى  1555550555احمد عبد الفتاح محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

نقل يل مديونيات لحساب الغير دون القيام باعمال البنوك وبنشاط خدمات حكومية وتحص -ش جسر البحر  42نظافة ، بجهة : 

1555المخلفات دون اعاده تدويرها براس مال   

عن مخبز بلدى ،  30252برقم  25255225، قيد فى  155550555سيد رمضان حنفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ح محمود الصغير 12بجهة :   

عن توريدات  30135برقم  25255213، قيد فى  105550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اكرام ايوب سدره سرجيوس  -  32

 -ش سيد بدر الترعه البوالقيه  محل  2عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعايه واالعالن والطباعه ( ، بجهة : 

 شبرا

عن سوبر  30152برقم  25255215، قيد فى  155550555 هيثم عالء الدين عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  33

ش بن خلدون 03ماركت ، بجهة :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ا عدا فيم احمد ابراهيم عبده منتصر وشركاه   شركة  ،  االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) بالنسبة لالستيراد -  1

، عن  30252برقم  25255222،قيدت فى  25555550555(  ،رأس مالها    2من المجموعة  32والفقرة  13المجموعة 

 3( ، بجهة :  2من المجموعة  32والفقرة  13االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) بالنسبة لالستيراد فيما عدا المجموعة 

كوم الشيخ سالمة -زقاق الشرقاوى   

 055550555يوسف فرج جريس وشركاه   شركة  ،  مأكوالت ومشروبات تيك اواى ) دون خدمات االنترنت(  ،رأس مالها    -  2

ش المستشفى 2، عن مأكوالت ومشروبات تيك اواى ) دون خدمات االنترنت( ، بجهة :  30153برقم  25255215،قيدت فى   

لدينية رات وحفالت ودعاية واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب ااحمد عكاشة وشريكه   شركة  ،  تنظيم مؤتم -  3

 1555550555(  ،رأس مالها    2525لسنه  2والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ) موافقة امنية رقم 

ا اصدار الصحف والمجالت والكتب ، عن تنظيم مؤتمرات وحفالت ودعاية واعالن فيما عد 30123برقم  25255215،قيدت فى 

ش العباسية  2( ، بجهة :  2525لسنه  2الدينية والمصاحف واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة ) موافقة امنية رقم 

الظاهر 351شقة  4برج   

برقم  25255225فى  ،قيدت 155550555منال محمود احمد وشريكها   شركة  ،  تجارة االدوات الصحية  ،رأس مالها    -  4

2ش يوسف باشا سليمان محل رقم  13، عن تجارة االدوات الصحية ، بجهة :  30253  

،قيدت فى  125550555فاطمة الزهراء وشركائها   شركة  ،  تجارة وتوريدات االجهزة الكهربائية  ،رأس مالها    -  5

ش على امين عبده 01، بجهة : ، عن تجارة وتوريدات االجهزة الكهربائية  30135برقم  25255224  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25255253، وفى تاريخ    2253محمد رشدى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تاريخ    23235اميرة وليم فكرى عطا الله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    25255215، وفى تاريخ    34323كريم عبد المنعم محمود على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

امر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب    25255215، وفى تاريخ    33250شريف محمد محمود موسى العجوز  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

محو لترك التجارةالسجل  امر   

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25255212، وفى تاريخ    3221عبدالله على ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 لترك التجارة

لسجل تم محو/شطب ا   25255212، وفى تاريخ    31531ايمان ابراهيم على السيد سعده  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

أمر محو لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    35354مينا غيريال اسعد غيريال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 أمر محو لترك التجارة

حو/شطب السجل  تم م   25255213، وفى تاريخ    21302سامي سعد سامي ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    23155رمضان حنفى  محمود على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 امر محو لترك التجارة

تم    25255213اريخ ، وفى ت   31524محمد عبد المقصود مبروك عبد المقصود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    32242خيرى عبد الال محمد سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    33322فادي بخيت قديس عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل    25255224، وفى تاريخ    22234احمد كامل ضيف الله حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

امر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    33322فادى بخيت قديس عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 امر محو بالغاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    25255224، وفى تاريخ    23323ايمن محمد على رسمى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 محو اللغاء الفرع
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تم محو/شطب السجل    25255224، وفى تاريخ    22202ه برقم : احمد محمد امين محمد الدقن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيد   - 16

امر محو لترك التجاره   

تم محو/شطب    25255235، وفى تاريخ    34021محمد عبد العظيم ابراهيم الغمراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  أمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    25255235، وفى تاريخ    22231تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   عبدالعظيم يوسف عبدالعظيم  ،   - 18

أمر محو اللغاء الفرع   

تم    25255235، وفى تاريخ    31300احمد عبد الرسول قابيل عبد الرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 محو/شطب السجل  أمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    31304لفتاح رافت عبد الفتاح علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عبد ا   - 20

 السجل  أمر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    32232سامح لطفي فهمي كراس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

رةأمر محو لترك التجا  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   32224ياسر سيد عثمان محفوظ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255254وفي تاريخ ،   32224ياسر للمقاوالت و التوريدات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255252وفي تاريخ ،   23435محمد عباس محمد عابدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  125550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255211وفي تاريخ ،   22452عبدالحميد سعيد عبدالحميد عمارة  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255212وفي تاريخ ،   32532عيد شعبان عبد العال سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21225255وفي تاريخ ،   23210فوزي محمد حسن جابر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   22223حمادة عبد المولي محمد عبد المولي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  5550555055وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255224وفي تاريخ ،   32555محمد صبحي جبر حسنين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   52242525وفي تاريخ ،   23340شادى سمير لبيب حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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تم تعديل رأس المال , وصف   25255222وفي تاريخ ،   32352هانى سامى سيف غالى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255225وفي تاريخ ،   22352محمود وجدي حسن محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  30122الموجود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    زكريا محمد عبد  -  1

باالرضى 0ش الجيش محل رقم  1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255250وفي تاريخ  33205هانى نبيل زكى وشريكه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

1ش الظاهر محل رقم  15،     

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  30123محمود محمد محمود حسن عبد الباقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

1ش احمد على شحاته من ش عبيد محل رقم  4وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255252خ وفي تاري 30155مارينا عياد صبحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

ش حمدى 42   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  30154مايكل ماهر ابو اليمين قرياقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

ش سلوانس محل بالدور االرضى 13الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  30152فرد ،  سبق قيده برقم    هيثم عالء الدين عبد الفتاح ، تاجر  -  6

ش بن خلدون 03الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  30151محمد احمد السيد عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

شقة بالدور االرضى -ش الشيشينى  تقسيم عبد الرحمن عامر من 24و 23الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  25340وليد محمد عبدالرحيم محمد غنيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

شارع جسر البحر محل بالدور االرضى 142الـتأشير:   ، اصبح العنوان   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255215وفي تاريخ  31252ه برقم    بالل احمد فتحى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  9

ش سبيل الخازندار الوايلى العباسية 22،     

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  30150محمد حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

حارة القالفطى 2 - 1الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  30152عمرو عيسى ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

ابراج الشرطة الدور الرابع 4الـتأشير:   ،   

لعنوان , تم تعديل ا 25255212وفي تاريخ  30155هيثم عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

شارع العاشر من رمضان 0وصف الـتأشير:   ،    
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تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  30153على عيد محمد عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

ش كتخدا من ش ذو الفقار 12الـتأشير:   ، محل بالعقار    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  30125محمد فؤاد احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

ش عادل السيد محل بالدور االرضى 13الـتأشير:   ،   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255212وفي تاريخ  30121اسماعيل رجب حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

بالدور االرضى 4شارع الجيش المحل رقم  15الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  30124ايهاب شكرى فهمى يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

ش السماد ارض ايوب 1الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255212وفي تاريخ  12123هاني علي احمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

( شارع امين الدين22، اصبح العنوان محل على شمال المدخل بالدور االرضى )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  32225محمد عبده ابراهيم سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ح الزهرية 11العنوان الـتأشير:   ، اصبح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  30120على حنفى محمد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

شقة بالدور االول -ش بور سعيد  02الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21225255وفي تاريخ  30125اشرف فهمى ونس حرز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

شقة بالدور االرضى -( شارع احمد فاروق  2الـتأشير:   ، )    

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  30122مجدى عويضه خليل عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

ش السعد ارض جريديان الخلفاوى 2الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  30135ره سرجيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اكرام ايوب سد -  22

شبرا -ش سيد بدر الترعه البوالقيه  محل  2الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  30123جرجس صبحي جرجس منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

روض الفرج -ش شركه التبريدات  12ير:   ، وصف الـتأش  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  30131عبد اللطيف محمد لواء عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

الزاويه الحمراء  3شارع محمود حافظ بمدينه االحالم محل رقم  13وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  30122شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     جابر فيض الله يسطا -  25

روض الفرج -ش الشبراوي   34بالعقار رقم   0الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  15322عاطف محمد أحمد ضوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

بورسعيد-ش اسماعيل معروف القصيرين منشية 02بالدور االول بالعقار 2ـتأشير:   ، شقة ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  30132محمد فتحي نعمه الله سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

الساحل -شارع مصطفي ابو زيد  15الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  35055محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبد الفتاح  -  28

ش الخمراوى 15الـتأشير:   ،   
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 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  35055احمد عبد الفتاح محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

ل المخلفات بنشاط خدمات حكومية وتحصيل مديونيات لحساب الغير دون القيام باعمال البنوك ونق -حر ش جسر الب 42الـتأشير:   ، 

1555دون اعاده تدويرها براس مال   

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  35055احمد عبد الفتاح محمد مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

مائه الف جنيها بسمة تجارية / كينج واش كلين 155555براس مال /  -خمراوى بنشاط / خدمات نظافة ش ال 15الـتأشير:   ،   

king wash clean 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255224وفي تاريخ  23340شادى سمير لبيب حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

النزهه -بالدور االرضي  1غرفه من شقه رقم  -بن زياد من ش عمار بن ياسر  شارع طارق 11، تعديل العنوان ليصبح     

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  30133ريمون رشدى رياض يعقوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

الدور الخامس بعد االرضى 10ش ارسالن شقة رقم  42الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  32555بر حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد صبحي ج -  33

الساحل -ش مستوصف الكرمليت  1الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح   

وصف  تم تعديل العنوان , 25255224وفي تاريخ  30132وائل عباس عبد الحق محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

ش شبرا 252الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  30251ناصر حسانين على حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

محل -ش الشواذلية  22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255220خ وفي تاري 30132كرم جاد الاله ابو النجا عرفات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

0ش رمسيس حكم الوايلى الدور الثانى شقة رقم  303الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  30133ماريهام سليمان عبد القدوس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

ح محمد حنفى 5وصف الـتأشير:   ، شقة    

تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  30255سمير محمد ياسين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ياسين  -  38

حارة الزياتين من الشيخ حماد 2وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  30253احمد فؤاد بخاطره عزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

شارع محمد السيد هيبه من شارع سالمة عفيفى 20ـتأشير:   ، ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  30250عطية عبد المحسن عطية محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

عطفة حسين رفعت 0الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان  25255222وفي تاريخ  30252ق قيده برقم    يسرى عبد الرحمن محمد احمد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سب -  41

ى شارع عمر بن الخطاب 10, وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  22150هشام عبدالفتاح حسن خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

ش لطفى جاب الله 31الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  30252سيد رمضان حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

ح محمود الصغير 12الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  22203قدور للدعاية واالعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

شارع احمد الطلياوى خلف السوبر جيت الماظة 14،  الـتأشير:     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  30211مصطفى صالح محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

1غيط النوبى باالرضى محل باالرضى رقم  10الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  30215بق قيده برقم    مينا نقوال اسكندر نقوال ، تاجر فرد ،  س -  46

ش مسيحه صالح الترعة البوالقية 3الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  20323يوسف على محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

بنشاط مالبس جاهزة حريمى ) دون المالبس  400عزبة الهجانه الكيلو  -ان / ش الورشة الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنو

عشرة االف جنيها بسمة تجارية / التركية للمالبس الجاهزة15555العسكرية ومستلزماتها ( براس مال   

تم تعديل العنوان ,  52312525وفي تاريخ  30212عيد مصطفى كامل حسن عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ش مستشفى جيهان مساكن الزاوية الحمراء ) اطلس( 0مدخل  13وصف الـتأشير:   ، بلوك   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عديل النشاط , وصف التأشير: تم ت25255254وفي تاريخ  20321أيمن عبد الحميد سيد أحمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

اضافة نشاط تجارة مخلفات ومعادن دون اعاده تدورها للنشاط االصلى   

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  22022فهد احمد طارق محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

تراخيص الالزمة ا عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على الالتأشير:  اضافة نشاط تسويق واستثمار عقارى للنشاط االصلى ) فيم

) 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255254وفي تاريخ  32224ياسر سيد عثمان محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

13والمجموعة  2من المجموعة  32اضافة نشاط / تصدير واالستيراد فيما عدا الفقرة   

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  32224مقاوالت و التوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ياسر لل -  4

13والمجموعة  2من المجموعة  32التأشير:  اضافة نشاط / تصدير واالستيراد فيما عدا الفقرة   

تم تعديل النشاط , وصف 25255254تاريخ  وفي 22144وليد وحيد الدين ثابت الغطريفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

ةالتأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعاية واالعالن والطباع  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255250وفي تاريخ  31322على انور على موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

ح النشاط تجارة السيارات لحساب الغير وتجارة قطع غيار السياراتاصب  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255252وفي تاريخ  32020نادره مصطفي احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 اضافة نشاط انشاء صوب زراعية واستصالح وزراعة االراضى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255253وفي تاريخ  30143ر فرد ،  سبق قيده برقم   حسين محمد محمد حسين ، تاج -  8

 اصبح النشاط ورشة اعمال الخراطه واالستانلس

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  23540عالء عبد الحفيظ عابدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

يوتر اوالت كهربائية وكنترول وتاجير سيارات ) دون خدمات االنترنت والدعاية واالعالن والكمبالتأشير:  اضافة نشاط/ مق

 ومستلزماته (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255215وفي تاريخ  33303علي ابراهيم علي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

عمال النتاج الحيوانى واالسمدة والحاصالت الزراعية والصناعات الغذائية واالاضافة االنشطة التالية / توريد مستلزمات ا 



 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

اعة والدعاية الكهربائية والميكانيكا واالعمال المدنية وكافة التوريدات المتعلقة بها ) ما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وادوات الطب

 واالعالن (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  34243م   نبيل حنا بخيت حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  11

تب تعليمية اضافة نشاط توريد وسائل تعليمية ومطبوعات وادارة الساحات لحساب الغير الى النشاط االصلى توزيع وتسويق ك

الالزمة )  على التراخيص لحساب الغير فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت بعد الحصول

( 2525لسنة  22موافقة امنية رقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255215وفي تاريخ  25244مصطفى ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 اضافة نشاط مقاوالت عامة ومتخصصة ومتكاملة ومقاوالت اعمال الديكور والتشطيبات

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  34330مد زكريا عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   زكريا مح -  13

 التأشير:  اصبح النشاط تجارة سلع تموينية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255222وفي تاريخ  23340شادى سمير لبيب حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

2525لسنه  20اط ليصبح دعايه واعالن وتنظيم مؤتمرات ) دون الحاجه الي استخدام االنترنت ( فقط بموافقه امنيه رقمتعديل النش  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255223وفي تاريخ  23454نهاد حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

لكمبيوتر وادوات الدعايه واالعالن ومستلزماته علي النشاط االصلياضافه نشاط توريدات عموميه دون اجهزه ا  

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  20554سحر محمد ربيع  السباعى  شريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح  تجاره وتصنيع نجف لحساب المنشاة

تم تعديل النشاط , وصف 25255220وفي تاريخ  12515ل والرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هريدى لنقل العما -  17

 التأشير:  اصبح النشاط متعهد نقل عمال ورحالت دون القيام بأعمال شركات السياحة داخل جمهورية مصر العربية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اصبح 25522025وفي تاريخ  12515هريدى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 النشاط متعهد نقل عمال ورحالت دون القيام بأعمال شركات السياحة داخل جمهورية مصر العربية

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  21035مؤسسة فاروق لتجارة الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

نشاط ليصبح / تجارة كاوتشالتأشير:  تعديل ال  

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  21035عادل فاروق محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجارة كاوتش

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  22150هشام عبدالفتاح حسن خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  اصبح النشاط ترزى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255225وفي تاريخ  22203قدور للدعاية واالعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

تصميم مواقع شاط / دعاية واعالن توصيف وتحليل وتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها واصبح الن

حصول االلكترونية ودعاية واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالمن والحراسة وذلك بعد ال

( 2525لسنه  332على التراخيص الالزمة ) موافقة امنية رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 25255235وفي تاريخ  23222رأفت حسن مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير:  اصبح / معرض احذية جملة

ف تم تعديل النشاط , وص25255231وفي تاريخ  22342محمد صالح محمود احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير:  اصبح النشاط التوريدات العمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعاية واالعالن ومستلزماتها

تم تعديل النشاط , وصف 25255231وفي تاريخ  20323يوسف على محمد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد والتصدير



 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

ــــــــــــــــــــــ      

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  30123محمود محمد محمود حسن عبد الباقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  30255رقم   ياسين سمير محمد ياسين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  30124ايهاب شكرى فهمى يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  13330ماريهام سليمان عبد القدوس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  30152عمرو عيسى ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  30132محمد فتحي نعمه الله سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  35055احمد عبد الفتاح محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعدي25255211وفي تاريخ  30150محمد حسن محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  30155هيثم عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 32525521وفي تاريخ  30131عبد اللطيف محمد لواء عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  30122جابر فيض الله يسطا شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

الشركة , وصف  تم تعديل نوع25255212وفي تاريخ  30121اسماعيل رجب حسن على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255225وفي تاريخ  30252سيد رمضان حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

ر: تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشي25255252وفي تاريخ  30155مارينا عياد صبحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  30120على حنفى محمد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة 25255231وفي تاريخ  30212عيد مصطفى كامل حسن عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

خاص , وصف التأشير:  

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  30133ريمون رشدى رياض يعقوب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  30152هيثم عالء الدين عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  30153على عيد محمد عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255222وفي تاريخ  30253احمد فؤاد بخاطره عزب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  30215مينا نقوال اسكندر نقوال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  30151محمد احمد السيد عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  30132م جاد الاله ابو النجا عرفات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   كر -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255222وفي تاريخ  30250عطية عبد المحسن عطية محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  30123صبحي جرجس منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جرجس -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  30211مصطفى صالح محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255250وفي تاريخ  30122موجود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   زكريا محمد عبد ال -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  33205هانى نبيل زكى وشريكه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  30251اجر فرد ،  سبق قيده برقم   ناصر حسانين على حسانين ، ت -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  30213محمود نهاد محمد حكمت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  30122قيده برقم   مجدى عويضه خليل عويضه ، تاجر فرد ،  سبق  -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  30135اكرام ايوب سدره سرجيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  30132  وائل عباس عبد الحق محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255222وفي تاريخ  30252يسرى عبد الرحمن محمد احمد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  30154برقم    مايكل ماهر ابو اليمين قرياقص ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  30125محمد فؤاد احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212تاريخ  وفي 30125اشرف فهمى ونس حرز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: ياسر سيد عثمان محفوظ 32224المقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة 25255254،  فى تاريخ :   -  1    

الى: اديو ميكس للمقاوالت والتوريدات  32224تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255254،  فى تاريخ :   -  2

   واالستيراد والتصدير

الى: النور الفهد للتسويق واالستثمار العقارى  22022تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255254،  فى تاريخ :   -  3

   والتوريدات العمومية

الى: المؤسسة الهندسية للتبريد والتكييف 30103تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255211،  فى تاريخ :   -  4    

الى: هريدى لنقل العمال والرحالت 12515تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255220،  فى تاريخ :   -  5    

الى: مؤسسة فاروق لتجارة الكاوتش 21035تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255222،  فى تاريخ :   -  6    

الى: االلمانى للردياتيرات 22352ير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأش25255225،  فى تاريخ :   -  7    

الى: دريم فالى 22342تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255231،  فى تاريخ :   -  8    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

ــــــــــــــــــــــ      

 

تم محو/شطب السجل  أمر    25255254، وفى تاريخ    22333سامح حظ وشريكة  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  أمر    25255254، وفى تاريخ    22333سامح حظ وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25255211، وفى تاريخ    23545التهامى عبد الهادى وشريكته  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة

تم    25255215، وفى تاريخ    5441محمد ماهر عبدالملك شمس  وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 4

الفرع محو/شطب السجل  تم الغاء  

تم محو/شطب السجل    25255224، وفى تاريخ    35124نبيل رفلة اندراوس وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 5

امر محو بفسخ الشركه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

وفي تاريخ    10553مصنع جوارب المودي شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -شر كة منير رياض حنا وشريكته  -  1

جنيه  45555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255252،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 05531منير رياض حنا وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  45555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255211وفي تاريخ   ، 20525ورثة درويش محمد ) محمد درويش محمد وشركاه( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

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

تم تعديل رأس  25255211وفي تاريخ   ، 34321سيد خيري ادم عثمان سالم وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  2555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255211وفي تاريخ   ، 34321سالم وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، سيد خيرى ادم عثمان -  5

جنيه  2555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

يل رأس المال , تم تعد 25255213وفي تاريخ   ، 22523احمد عبد الله ابوزيد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  35550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255213وفي تاريخ   ، 22523احمد عبد الله ابوزيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  35550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255225وفي تاريخ   ، 22132شركة عادل محمد على عبدالله الشيخ وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  05555550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  33205هانى نبيل زكى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

1ش الظاهر محل رقم  15الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  24402نصر بكرى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  2

متفرع من ش الجيش -عطفه الشيخ ندا  2أشير:   ، الـت  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  25435عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  3

شارع قاسم امين 0وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  35254ماريان جون وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  4

شارع قاسم امين 0الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  25435عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  5

شارع قاسم امين 0وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  25435ضامن ،  سبق قيدها برقم    ماريان جون وشريكها ، شركة ت -  6

شارع قاسم امين 0الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  23543عاطف ومحمد عاطف ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  7

من  32بالدور العاشر بعد االرضى بالعقار المقام على قطعة االرض ضمن  45الـتأشير:   ، ) برج حمزة ( المكتب بالشقة رقم 

المريوطية فيصل -قسم ثان بزمام منشأة البكارى  3كدستر بحوض جزيرة شبل رقم    

وفي  5441شركه شمسى للمالبس الجاهزه ) محمد ماهر عبدالملك شمس وشركاه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  8

شركات البترول  -شارع كسارات البلدية 12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح عنوان المركز العام  25521525تاريخ 

 سابقا ) مع الغاؤه كفرع (

تم تعديل  25255215وفي تاريخ  5441شركة الشمسى للمالبس الجاهزة ش.م.م ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  9

شركات البترول سابقا ) مع الغاؤه كفرع ( -شارع كسارات البلدية 12أشير:   ، اصبح عنوان المركز العام العنوان , وصف الـت  

وفي  5441شركه شمسى للمالبس الجاهزه ) محمد ماهر عبدالملك شمس وشركاه ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  10

شركات البترول  -شارع كسارات البلدية 12، اصبح عنوان المركز العام  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255215تاريخ 

 سابقا ) مع الغاؤه كفرع (

تم تعديل  25255215وفي تاريخ  5441شركة الشمسى للمالبس الجاهزة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  11

شركات البترول سابقا ) مع الغاؤه كفرع ( -كسارات البلدية  شارع12العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح عنوان المركز العام   

 25255220وفي تاريخ  13522احمد رضا وشريكته الستيراد قطع غيار السيارات ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  12

الساحل -شارع باحثة البادية  53تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  13522احمد رضا مصيلحى وشريكته الستيراد قطع غيار السيارات ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  13

الساحل -شارع باحثة البادية  53تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255220  

 13522م    توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقشركة احمد رضا مصيلحى وشريكته الستيراد وتجارة قطع غيار السيارات ،  -  14

الساحل -شارع باحثة البادية  53تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255220وفي تاريخ   

وفي تاريخ  13522شركة المصيلحى الستيراد وتجارة قطع غيار السيارات ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  15

الساحل -شارع باحثة البادية  53, وصف الـتأشير:   ،  تم تعديل العنوان 25255220  

تم تعديل  25255222وفي تاريخ  22301د / دينا حمدى عبد الحميد محمد وشريكتها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  16

سلحةمدينة الفردوس السكان ضباط القوات الم - 32العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم أ بالعقار رقم    

تم تعديل  25255222وفي تاريخ  22301محمد غانم سالم احمد زغلول وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  17

مدينة الفردوس السكان ضباط القوات المسلحة - 32العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم أ بالعقار رقم    

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

ــــــــــــــــــــــ      

 

قيدها برقم    اشرف على محمد وشريكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط تجارة االدوات الكتابية بالجملة للنشاط االصلى ،  سبق -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255254وفي تاريخ  24303  

دها برقم   ضامن  ألغاء نشاط لالستيراد من النشاط االصلى ،  سبق قيكوتن وير ، شركة ت -عصام لحظى حنا الله وشريكة  -  2

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255215وفي تاريخ  22231  



 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

كة ،  سبق سيد خيري ادم عثمان سالم وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط اعمال النظافة والبيئة ومستلزماتها العمال الشر -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255211وفي تاريخ  34321م   قيدها برق  

ركة ،  سبق سيد خيرى ادم عثمان سالم وشريكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط اعمال النظافة والبيئة ومستلزماتها العمال الش -  4

شركة تضامن تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255211وفي تاريخ  34321قيدها برقم     

وبات عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط مطعم لتقديم المأكوالت والمشروبات ) دون المشر -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255213وفي تاريخ  25435الكحولية ( ،  سبق قيدها برقم     

ولية ( ،  ة  اصبح النشاط مطعم لتقديم المأكوالت والمشروبات ) دون المشروبات الكحماريان جون وشريكها ، توصية بسيط -  6

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255213وفي تاريخ  25435سبق قيدها برقم     

ات دون المشروب عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط مطعم لتقديم المأكوالت والمشروبات ) -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255213وفي تاريخ  25435الكحولية ( ،  سبق قيدها برقم     

ية ( ،  ماريان جون وشريكها ، شركة تضامن  اصبح النشاط مطعم لتقديم المأكوالت والمشروبات ) دون المشروبات الكحول -  8

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255213يخ وفي تار 25435سبق قيدها برقم     

الدقيق  ورثة / نادى حسن مهنى سرور )امانى وحيد وشركاها ( ، توصية بسيطة  مخبز بلدي مدعم يصرف حصة تموينية من -  9

طةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسي25255212وفي تاريخ  35531المدعم ،  سبق قيدها برقم     

سبق قيدها   مجدى فايز طانيوس وشريكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط بيع مالبس ) دون الزى العسكرى واكسسواراته ( ، -  10

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ  25523برقم     

ات الي النشاط االصلي اقامه وتنظيم معارض ومؤتمرجاب الله فايد جاب الله وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط الي  -  11

 435ية رقم النشاط االصلي فيما عدا توريد العماله واالمن والحراسه واالنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه ) موافقة امن

تضامن تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة25255224وفي تاريخ  33021( ،  سبق قيدها برقم    2525لسنه   

ت ،  سبق حازم فتحى محمد حمادى وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات المحالت وتجهيزات المحال -  12

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220وفي تاريخ  25123قيدها برقم     

المحالت  توصية بسيطة  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات عبدالسالم عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي ، -  13

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220وفي تاريخ  25123وتجهيزات المحالت ،  سبق قيدها برقم     

،  سبق  حازم فتحى محمد حماد وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات المحالت وتجهيزات المحالت -  14

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255220وفي تاريخ  25123قيدها برقم     

سبق   حازم فتحى محمد حمادى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات المحالت وتجهيزات المحالت ، -  15

لتأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف ا25255220وفي تاريخ  25123قيدها برقم     

لمحالت عبدالسالم عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات ا -  16

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ  25123وتجهيزات المحالت ،  سبق قيدها برقم     

بق د وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات المحالت وتجهيزات المحالت ،  سحازم فتحى محمد حما -  17

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ  25123قيدها برقم     

سبق   المحالت ،حازم فتحى محمد حمادى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات المحالت وتجهيزات  -  18

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ  25123قيدها برقم     



 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

لمحالت عبدالسالم عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات ا -  19

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ  25123وتجهيزات المحالت ،  سبق قيدها برقم     

بق حازم فتحى محمد حماد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنيع اكسسوارات المحالت وتجهيزات المحالت ،  س -  20

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255220وفي تاريخ  25123قيدها برقم     

ل والمكمالت الغذائية علية شوقى وشريكها ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح / التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجمي -  21

ون االدوية وتوريد االدوية البيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات واضافات االعالف ) د

تم تعديل النشاط , 25255222وفي تاريخ  35205نظفات صناعية وكيماويات ،  سبق قيدها برقم   البشرية ( واضافة تصنيع م

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  15013سامح محمود السيد متولى عامر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    -  1

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  31501سامح محمود السيد متولى عامر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    -  2

 الشركة , وصف التأشير: تحميل

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  31501سبق قيدها برقم    سامح محمود السيد متولى عامر وشركاه ، توصية بسيطة ،  -  3

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  31501سامح محمود السيد متولى عامر وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  4

 الشركة , وصف التأشير: تحميل

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  31501كاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم   سامح محمود السيد متولى عامر وشر -  5

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25255254وفي تاريخ  31501سامح محمود السيد متولى عامر وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  6

 الشركة , وصف التأشير: تحميل

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  22523ه ابوزيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم   عمر عبد الال -  7

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  22523عمر عبد الاله ابوزيد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  8

 وصف التأشير: خاص

ــــــــــــــــــــــ      

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255213وفي تاريخ  25435عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  1

 التأشير: توصية بسيطة



 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

ية تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توص21325255وفي تاريخ  25435ماريان جون وشريكها ، سبق قيدها برقم    -  2

 بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255213وفي تاريخ  22523احمد عبد الله ابوزيد وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  3

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 52202525وفي تاريخ  25123حازم فتحى محمد حمادى وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  4

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل 25255220وفي تاريخ  25123عبدالسالم عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي ، سبق قيدها برقم    -  5

 الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255220وفي تاريخ  25123   حازم فتحى محمد حماد وشركاه ، سبق قيدها برقم -  6

 التأشير: شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ادم عثمان الى: سيد خيرى  34321شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255211،  فى تاريخ :   -  1

 سالم وشريكته

الى: ماريان جون وشريكها 25435توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255213،  فى تاريخ :   -  2  

الى: ماريان جون وشريكها 25435شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255213،  فى تاريخ :   -  3  

الى: مدحت سمير راغب  32050شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255215،  فى تاريخ :   -  4

 وشريكته

الى: اصبح / محمود محمد  33503توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255224،  فى تاريخ :   -  5

 احمد مصطفى وشريكه

الى: حازم فتحى محمد  25123شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255220،  فى تاريخ :   -  6

 حمادى وشركاه

الى: حازم فتحى محمد  25123توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255220،  فى تاريخ :   -  7

 حمادى وشركاه

الى: حازم فتحى محمد  25123شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255220يخ : ،  فى تار  -  8

 حمادى وشركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

لشريكين صبح حق االدارة والتوقيع لنادر نبيل زكى نخلة  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل بند  االدارة والتوقيع لي -  1

انى / نادر نبيل مجتمعين او منفردين والحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها للشريك الث

33205برقم       25255250زكى نخلة منفردا ، تاريخ :   

34321برقم       25255211لم كافة حقوقه ، تاريخ : مهدى اسماعيل رجب  شركة تضامن  مدير و شريك  خرج واست -  2  

34321برقم       25255211مهدى اسماعيل رجب  شركة تضامن  مدير و شريك  خرج واستلم كافة حقوقه ، تاريخ :  -  3  

34321  برقم     25255211سيدة يوسف السيد قنصوة  شركة تضامن  مدير و شريك  خرج واستلم كافة حقوقه ، تاريخ :  -  4  

34321برقم       25255211سيدة يوسف السيد قنصوة  شركة تضامن  مدير و شريك  خرج واستلم كافة حقوقه ، تاريخ :  -  5  

لسلطات مهدى اسماعيل رجب  شركة تضامن  مدير و شريك  االدارة والتوقيع تصبح  الى من الشريكين منفردا ولهما كافة ا -  6

    25255211اصول الشركة وحق الرهن واالقتراض باسم الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ :  لتحقيق غرض الشركة اما بيع

34321برقم     

لسلطات مهدى اسماعيل رجب  شركة تضامن  مدير و شريك  االدارة والتوقيع تصبح  الى من الشريكين منفردا ولهما كافة ا -  7

    25255211ن واالقتراض باسم الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ : لتحقيق غرض الشركة اما بيع اصول الشركة وحق الره

34321برقم     

لهما كافة سيدة يوسف السيد قنصوة  شركة تضامن  مدير و شريك  االدارة والتوقيع تصبح  الى من الشريكين منفردا و -  8

اريخ : الشركة للشريكين مجتمعين ، ت السلطات لتحقيق غرض الشركة اما بيع اصول الشركة وحق الرهن واالقتراض باسم

34321برقم       25255211  

لهما كافة سيدة يوسف السيد قنصوة  شركة تضامن  مدير و شريك  االدارة والتوقيع تصبح  الى من الشريكين منفردا و -  9

اريخ : مجتمعين ، ت السلطات لتحقيق غرض الشركة اما بيع اصول الشركة وحق الرهن واالقتراض باسم الشركة للشريكين

34321برقم       25255211  

برقم     25255213السيد محمد محمود عبد الهادى  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  10

  25435  

برقم     32525521السيد محمد محمود عبد الهادى  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  11

  25435  

    25255213السيد محمد محمود عبد الهادى  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  12

25435برقم     

    25255213السيد محمد محمود عبد الهادى  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  13

25435برقم     

برقم       25255213زكى على زكى سعد  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  14

25435 

برقم       25255213زكى على زكى سعد  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  15

25435 

25435برقم       25255213اصبح شريك موصى ، تاريخ : ماريان جون فهيم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك   -  16  

25435برقم       25255213ماريان جون فهيم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  17  

25435 برقم      25255213ماريان جون فهيم ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  18  



 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

25435برقم       25255213ماريان جون فهيم ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  19  

برقم       25255213زكى على زكى سعد  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  20

25435 

برقم       25255213زكى على زكى سعد  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  21

25435 

برقم       25255213عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  شركة تضامن  شريك موصى  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  22

25435 

برقم       25255213شريك موصى  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  شركة تضامن  -  23

25435 

برقم       25255213عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  توصية بسيطة  شريك موصى  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  24

25435 

برقم       55213252عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  توصية بسيطة  شريك موصى  اصبح شريك موصى ، تاريخ :  -  25

25435 

جون  السيد محمد محمود عبد الهادى  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان -  26

25435برقم       25255213فهيم ابراهيم ، تاريخ :   

جون  لتوقيع للشريكة المتضامنة ماريانالسيد محمد محمود عبد الهادى  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  االدارة وا -  27

25435برقم       25255213فهيم ابراهيم ، تاريخ :   

ان جون السيد محمد محمود عبد الهادى  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماري -  28

25435برقم       25255213فهيم ابراهيم ، تاريخ :   

ان جون محمد محمود عبد الهادى  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريالسيد  -  29

25435برقم       25255213فهيم ابراهيم ، تاريخ :   

هيم م ابرازكى على زكى سعد  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فهي -  30

25435برقم       25255213، تاريخ :   

م ابراهيم زكى على زكى سعد  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فهي -  31

25435برقم       25255213، تاريخ :   

براهيم ، يع للشريكة المتضامنة ماريان جون فهيم اماريان جون فهيم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  االدارة والتوق -  32

25435برقم       25255213تاريخ :   

براهيم ، ماريان جون فهيم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شريك  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فهيم ا -  33

25435برقم       25255213تاريخ :   

م ابراهيم ، هيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فهيماريان جون فهيم ابرا -  34

25435برقم       25255213تاريخ :   

م ابراهيم ، ماريان جون فهيم ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فهي -  35

25435برقم       21325255تاريخ :   
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هيم ابراهيم زكى على زكى سعد  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون ف -  36

25435برقم       25255213، تاريخ :   

هيم ابراهيم ماريان جون ف زكى على زكى سعد  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة -  37

25435برقم       25255213، تاريخ :   

يم ابراهيم عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  شركة تضامن  شريك موصى  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فه -  38

25435برقم       25255213، تاريخ :   

يم ابراهيم شريك موصى  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون فه عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  شركة تضامن  -  39

25435برقم       25255213، تاريخ :   

فهيم ابراهيم  عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  توصية بسيطة  شريك موصى  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون -  40

52543برقم       25255213، تاريخ :   

فهيم ابراهيم  عبد العزيز فؤاد مكاوى هالل  توصية بسيطة  شريك موصى  االدارة والتوقيع للشريكة المتضامنة ماريان جون -  41

25435برقم       25255213، تاريخ :   

ين او رفعت عادل يوسف جرجس  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  حق االدارة والتوقيع ليصبح للطرفين مجتمع -  42

32050برقم       25255215منفردين انيفبن القمص ايوب حنا ناروز والسيد / مدحت سمير راغب عبد السيد ، تاريخ :   

ين او رفعت عادل يوسف جرجس  شركة تضامن  خروج شريك متضامن  حق االدارة والتوقيع ليصبح للطرفين مجتمع -  43

32050برقم       25255215سمير راغب عبد السيد ، تاريخ :  منفردين انيفبن القمص ايوب حنا ناروز والسيد / مدحت  

ن او منفردين انيفبن القمص ايوب حنا ناروز  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع ليصبح للطرفين مجتمعي -  44

32050م   برق    25255215انيفبن القمص ايوب حنا ناروز والسيد / مدحت سمير راغب عبد السيد ، تاريخ :   

ن او منفردين انيفبن القمص ايوب حنا ناروز  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع ليصبح للطرفين مجتمعي -  45

32050برقم       25255215انيفبن القمص ايوب حنا ناروز والسيد / مدحت سمير راغب عبد السيد ، تاريخ :   

متضامن / عمر ية بسيطة  مدير و شريك  تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح / للشريك العمر عبد الاله علي ابو زيد  توص -  46

22523برقم       25255213عبدالاله على ابوزيد منفردا ، تاريخ :   

امن / عمر عمر عبد الاله علي ابو زيد  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح / للشريك المتض -  47

22523برقم       25255213بدالاله على ابوزيد منفردا ، تاريخ : ع  

    25255222عليه شوقى على محمد  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  خرجت واستلمت كافة حقوقها ، تاريخ :  -  48

35205برقم     

   25255222شهد عمر محمد احمد سعيد عبدالله  توصية بسيطة  شريك موصى  خرجت واستلمت كافة حقوقها ، تاريخ :  -  49

35205برقم      

عمر محمد احمد سعيد عبد الله  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خرجت واستلمت كافة حقوقها ، تاريخ :  -  50

35205برقم       25255222  

د سعيد ليه شوقى على محمد  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  اصبح حق األدارة والتوقيع للسيد / عمر محمد احمع -  51

ماليه  عبد الله منفردا وكذلك فى  التعامل مع وزارة الصحه وأجهزتها وإيضاً كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه من معامالت

والتأمينات  ل وأصدار الشيكات والسحب واأليداع من البنوك والتعامل مع الضرائبوتعاقدات تجارية والتعامل مع الجمارك وتحصي

35205برقم       25255222ماعدا البيع والشراء بأسم الشركة ال تقع اال بموافقة الشركاء جميعاً ، تاريخ :   
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حمد توقيع للسيد / عمر محمد اشهد عمر محمد احمد سعيد عبدالله  توصية بسيطة  شريك موصى  اصبح حق األدارة وال -  52

عامالت سعيد عبد الله منفردا وكذلك فى  التعامل مع وزارة الصحه وأجهزتها وإيضاً كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه من م

رائب ماليه وتعاقدات تجارية والتعامل مع الجمارك وتحصيل وأصدار الشيكات والسحب واأليداع من البنوك والتعامل مع الض

35205برقم       25255222ينات ماعدا البيع والشراء بأسم الشركة ال تقع اال بموافقة الشركاء جميعاً ، تاريخ : والتأم  

حمد احمد عمر محمد احمد سعيد عبد الله  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  اصبح حق األدارة والتوقيع للسيد / عمر م -  53

عامالت مل مع وزارة الصحه وأجهزتها وإيضاً كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه من مسعيد عبد الله منفردا وكذلك فى  التعا

رائب ماليه وتعاقدات تجارية والتعامل مع الجمارك وتحصيل وأصدار الشيكات والسحب واأليداع من البنوك والتعامل مع الض

35205برقم       25255222جميعاً ، تاريخ : والتأمينات ماعدا البيع والشراء بأسم الشركة ال تقع اال بموافقة الشركاء   

لتعامل مع ايهاب عامر البراوى الشريف  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع وا -  54

رول واستالم لبتكافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر ل

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

منفردين فى كل  ومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

لتعامل مع ايهاب عامر البراوى الشريف  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع وا -  55

رول واستالم وشركة مصر للبتكافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية 

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

ردين فى كل منف ومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع ايهاب عامر البراوى الشريف  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  56

رول واستالم الجتماعية وشركة مصر للبتكافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات ا

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

منفردين فى كل  عين اوومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتم

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع ايهاب عامر البراوى الشريف  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  57

رول واستالم لتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبتكافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل وا

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

منفردين فى كل  توقيع مجتمعين اوومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة وال

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع كافة خالد جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  58

استالم كافة لعمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول والجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب ا

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل ارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االد

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع كافة خالد جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  59

استالم كافة ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول والجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص 

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم 

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع محمود جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  60

رول واستالم لتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبتكافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى وا

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب
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منفردين فى كل  الى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين اوومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالت

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع محمود جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  61

رول واستالم الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبت كافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

منفردين فى كل  ها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين اوومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالح

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

مل مع محمود جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والتعا -  62

رول واستالم فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبت كافة الجهات االدارية والحكومية بما

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

منفردين فى كل  ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او ومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

مل مع محمود جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والتعا -  63

رول واستالم مية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبتكافة الجهات االدارية والحكو

كافة اداراتها كافة المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ب

منفردين فى كل  الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او ومباحث التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

ل مع كافة خالد جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والتعام -  64

استالم كافة والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول والجهات االدارية 

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردي التموين وذلك فيما يتعلق بتسيير

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

ل مع كافة خالد جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والتعام -  65

استالم كافة دارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول والجهات اال

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموين وذلك فيما يتعلق 

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع كافة أشرف صابر نظير بشاى  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  66

استالم كافة ت االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول والجها

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل تعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموين وذلك فيما ي

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

عامل مع كافة أشرف صابر نظير بشاى  توصية بسيطة  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والت -  67

استالم كافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول و

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل يما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموين وذلك ف

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

افة مل مع كأشرف صابر نظير بشاى  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والتعا -  68

استالم كافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول و

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف
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ن فى كل لك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموين وذ

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

مع كافة مل أشرف صابر نظير بشاى  شركة تضامن  مدير غير شريك  مديرون مسؤلون غير شركاء لهم حق التوقيع والتعا -  69

استالم كافة الجهات االدارية والحكومية بما فى ذلك الحى والتراخيص ومكتب العمل والتأمينات االجتماعية وشركة مصر للبترول و

ة اداراتها ومباحث المنتجات البترولية من الموردين وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الكبرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية بكاف

ن فى كل ن وذلك فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة ولصالحها وبالتالى لهم حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفرديالتموي

4421برقم       25255235االختصاصات السابقة ، تاريخ :   

ير المسؤل مدايهاب عامر البراوى الشريف  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى ال -  70

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

ير المسؤل ايهاب عامر البراوى الشريف  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المد -  71

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

المسؤل  البراوى الشريف  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير ايهاب عامر -  72

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

مسؤل ال ايهاب عامر البراوى الشريف  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير -  73

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

المسؤل غير  خالد جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير -  74

4421برقم       25255235شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

المسؤل غير  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير  خالد جميل قطامش جبريل -  75

4421برقم       25255235شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

المسؤل  محمود جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير -  76

4421برقم       25255235ادارة الشركة ، تاريخ :  غير شريك من  

المسؤل  محمود جميل قطامش جبريل  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير -  77

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

مسؤل محمود جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير ال -  78

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

مسؤل المدير ال محمود جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى -  79

4421برقم       25255235غير شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

سؤل غير خالد جميل قطامش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير الم -  80

4421برقم       25255235شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

سؤل غير امش جبريل  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير المخالد جميل قط -  81

4421برقم       25255235شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

المسؤل غير  أشرف صابر نظير بشاى  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير -  82

4421برقم       25255235يك من ادارة الشركة ، تاريخ : شر  

المسؤل غير  أشرف صابر نظير بشاى  توصية بسيطة  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير -  83

4421برقم       25255235شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   
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مسؤل غير دير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير الأشرف صابر نظير بشاى  شركة تضامن  م -  84

4421برقم       25255235شريك من ادارة الشركة ، تاريخ :   

مسؤل غير أشرف صابر نظير بشاى  شركة تضامن  مدير غير شريك  تم عزل السيد / أشرف صابر نظير بشاى المدير ال -  85

4421برقم       25255235خ : شريك من ادارة الشركة ، تاري  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

24303برقم       25255254اشرف على محمد وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  1  

22333برقم       25255254تاريخ :  سامح حظ وشريكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، -  2  

22333برقم       25255254سامح حظ وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3  

33205برقم       25255250هانى نبيل زكى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  4  

33205برقم       25255250ركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : هانى نبيل زكى وشريكه  ش -  5  

 مصنع جوارب المودي  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : -شر كة منير رياض حنا وشريكته  -  6

10553برقم       25255252  

10553برقم       25255252ة تضامن ، تاريخ : منير رياض حنا وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  7  

24402برقم       25255215نصر بكرى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  8  

برقم     25255215كوتن وير  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -عصام لحظى حنا الله وشريكة  -  9

  22231  

23545برقم       25255211التهامى عبد الهادى وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  10  

23545برقم       25255211التهامى عبد الهادى وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11  

    25255211اه(  توصية بسيطة  ثابت التاريخ توصية بسيطة ، تاريخ : ورثة درويش محمد ) محمد درويش محمد وشرك -  12

20525برقم     

برقم       25255211سيد خيري ادم عثمان سالم وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  13

34321 

برقم       25255211ركة تضامن ، تاريخ : سيد خيرى ادم عثمان سالم وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه ش -  14

34321 

برقم       25255213عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  15

25435 

25435برقم       25255213ماريان جون وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  16  
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برقم       25255213عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  17

25435 

25435برقم       25255213ماريان جون وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  18  

:  ورثة / نادى حسن مهنى سرور )امانى وحيد وشركاها (  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ -  19

35531برقم       25255212  

32050برقم       25255215مدحت سمير راغب وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  20  

32050برقم       25255215ريكه  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ : رفعت عادل يوسف وش -  21  

32050برقم       25255215مدحت سمير راغب وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  22  

32050برقم       25255215:  رفعت عادل يوسف وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ -  23  

23543برقم       25255215عاطف ومحمد عاطف  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  24  

برقم       25255212مستشفى مركز العربي الطبي  ذات مسئولية محدودة  مشهر عنه ذات مسئولية محدودة ، تاريخ :  -  25

12525 

   25255212بي ) ذات مسئولية محدودة(  ذات مسئولية محدودة  مشهر عنه ذات مسئولية محدودة ، تاريخ : مستشفي العر -  26

12525برقم      

25523برقم       25255212مجدى فايز طانيوس وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  27  

22523برقم       25255213سيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : احمد عبد الله ابوزيد وشركاه  توصية ب -  28  

22523برقم       25255213احمد عبد الله ابوزيد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  29  

35124برقم       25255224: نبيل رفلة اندراوس وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ  -  30  

برقم       25255224جاب الله فايد جاب الله وشريكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  31

33021 

   25255224اصبح / محمود محمد احمد مصطفى وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  32

33503برقم      

برقم       25255224محمود محمد احمد مصطفى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  33

33503 

خ : احمد رضا وشريكته الستيراد قطع غيار السيارات  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاري -  34

13522برقم       25255220  

طة ، تاريخ : لحى وشريكته الستيراد قطع غيار السيارات  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسياحمد رضا مصي -  35

13522برقم       25255220  

وصية شركة احمد رضا مصيلحى وشريكته الستيراد وتجارة قطع غيار السيارات  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه ت -  36

52213برقم       25255220بسيطة ، تاريخ :   

اريخ : شركة المصيلحى الستيراد وتجارة قطع غيار السيارات  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، ت -  37

13522برقم       25255220  
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برقم       25255220حازم فتحى محمد حمادى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  38

25123 

خ : م عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريعبدالسال -  39

25123برقم       25255220  

برقم       25255220حازم فتحى محمد حماد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  40

25123 

برقم       25255220اه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : حازم فتحى محمد حمادى وشرك -  41

25123 

تاريخ :  عبدالسالم عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، -  42

25123برقم       25255220  

برقم       25255220طة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : حازم فتحى محمد حماد وشركاه  توصية بسي -  43

25123 

برقم       25255220حازم فتحى محمد حمادى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  44

25123 

خ : عنه شركة تضامن ، تاريعبدالسالم عبدالحميد عبدالرحمن وحازم فتحي محمد حمادي  شركة تضامن  ملخص ومشهر  -  45

25123برقم       25255220  

برقم       25255220حازم فتحى محمد حماد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  46

25123 

35205برقم       25255222علية شوقى وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  47  

    25255222د / دينا حمدى عبد الحميد محمد وشريكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  48

22301برقم     

برقم       25255222ته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : محمد غانم سالم احمد زغلول وشريك -  49

22301 

4421برقم       25255235وليم لبيب ارمانيوس  وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  50  

4421برقم       25255235، تاريخ :  خلفاء وليم لبيب ارمانيوس  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة -  51  

4421برقم       25255235وليم لبيب ارمانيوس  وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  52  

4421برقم       25255235خلفاء وليم لبيب ارمانيوس  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  53  

ــــــــــــــــــــــ      

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

وبموجب خطاب الوارد من  2513لسنه  2413مدنى كلى وحكم االستئناف رقم 2512لسنه0210بموجب حكم محكمه رقم  -  1

هرة االبتدائية ابراهيم منصور محمد على وشركاه شمال القا0210رئيس االدارة المركزية للسجل التجارى قد تم فسخ الشركة  

21220برقم       25255231استئناف ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

22135برقم       25255254، تاريخ :  1504عاطف مصطفى أحمد الهاللي     -  1  

22135برقم       25255254، تاريخ :  1504مطابع مصطفى الهاللي     -  2  

20321برقم       25255254، تاريخ :  1542أيمن عبد الحميد سيد أحمد     -  3  

22022برقم       25255254، تاريخ :  1502فهد احمد طارق محمد احمد     -  4  

22554برقم       25255254، تاريخ :  1501احمد طلب حجازى ابراهيم     -  5  

22144برقم       25255254، تاريخ :  1543ت الغطريفي    وليد وحيد الدين ثاب -  6  

22133برقم       25255250، تاريخ :  1552عصام الدين سيد سالم     -  7  

22532برقم       25255250، تاريخ :  1521اسامة حسين ابراهيم بيومى     -  8  

21304   برقم    25255250، تاريخ :  1524محمد سيد محمد القصبجى     -  9  

22232برقم       25255250، تاريخ :  1525مجوهرات وجدى     -  10  

22250برقم       25255252، تاريخ :  1525عماد عطية عبدالشهيد بولس     -  11  

25224برقم       25255252، تاريخ :  1552أيمن أمين حلمي الضبع     -  12  

22103برقم       25255253 ، تاريخ : 1523رجب رياض  سعد حسن     -  13  

22103برقم       25255253، تاريخ :  1535رجب رياض  سعد حسن     -  14  

2253برقم       25255253، تاريخ :  1521محمد رشدى محمد     -  15  

2253برقم       25255253، تاريخ :  1522محمد رشدى محمد     -  16  

2253برقم       25255253، تاريخ :  1523محمد رشدى محمد     -  17  

2253برقم       25255253، تاريخ :  1524محمد رشدى محمد     -  18  

2253برقم       25255253، تاريخ :  1520محمد رشدى محمد     -  19  

3322برقم       25255253، تاريخ :  1533سيد محمد ابراهيم     -  20  

12022برقم       25255253، تاريخ :  1531عاطف  فؤاد عياد منصور     -  21  



 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

12022برقم       25255253، تاريخ :  1532عاطف  فؤاد عياد منصور     -  22  

22232برقم       25255253، تاريخ :  1525سعيد محروس محمد أحمد     -  23  

23235برقم       25255253:  ، تاريخ 1525اميرة وليم فكرى عطا الله     -  24  

23235برقم       25255253، تاريخ :  1522اميرة وليم فكرى عطا الله     -  25  

25340برقم       25255215، تاريخ :  1533وليد محمد عبدالرحيم محمد غنيم     -  26  

20424برقم       25255215، تاريخ :  1152خالد فوزي رزق حزين     -  27  

20424برقم       25255215، تاريخ :  1152الد فوزي رزق حزين    خ -  28  

22503برقم       25255211، تاريخ :  1125غاده حلمى  محمد ابو الحسن     -  29  

5335برقم       25255212، تاريخ :  1124عمر عبد المنعم عمر عبدالحليم     -  30  

3221برقم       25255212 ، تاريخ : 1122عبدالله على ابراهيم     -  31  

21412برقم       25255213، تاريخ :  1132احمد السعداوى  عبدالجواد  شلبى     -  32  

20230برقم       25255213، تاريخ :  1131عزه فهمى  عبدالعزيز     -  33  

11255برقم       25255213، تاريخ :  1123ناجى شحاته ايوب     -  34  

10252برقم       25255213، تاريخ :  1135ه النديم نديم    حسن  عبدالل -  35  

22252برقم       25255212، تاريخ :  1133رامي شفيق عبدربه علي     -  36  

22252برقم       25255212، تاريخ :  1145رامي شفيق عبدربه علي     -  37  

22005رقم   ب    25255215، تاريخ :  1101ايمن محمد رشوان السيد     -  38  

15222برقم       25255212، تاريخ :  1151فرج حنا عبد السيد     -  39  

20152برقم       25255212، تاريخ :  1120انوار نور الدين محمد عايد     -  40  

21302برقم       25255213، تاريخ :  1121سامي سعد سامي ميخائيل     -  41  

21302برقم       25255213، تاريخ :  1122سامي سعد سامي ميخائيل     -  42  

23155برقم       25255213، تاريخ :  1123رمضان حنفى  محمود على     -  43  

23155برقم       25255213، تاريخ :  1135رمضان حنفى  محمود على     -  44  

21542برقم       25255223، تاريخ :  1135عادل فهمى  احمد عبدالرحيم     -  45  

33برقم       25255223، تاريخ :  152صيدلية مينا     -  46  

22223برقم       25255223، تاريخ :  1252حمادة عبد المولي محمد عبد المولي     -  47  

22113برقم       25255224، تاريخ :  1215محمد عبد اللطيف محمد ابراهيم     -  48  



 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

22202برقم       25255224، تاريخ :  1214احمد محمد امين محمد الدقن     -  49  

22235برقم       25255224، تاريخ :  1225فاتن فتحى محمد احمد     -  50  

5022برقم       25255224، تاريخ :  1221مكتب مدحت الجندى للتوكيالت     -  51  

20242برقم       25255220، تاريخ :  1242اسالم عبد المعطي عبد الرسول     -  52  

22231برقم       25255220، تاريخ :  1232فاطمه محمد ابوالحسن محمد     -  53  

22532برقم       25255222، تاريخ :  1201وليد فايز مشرقى عطية     -  54  

22203برقم       25255222، تاريخ :  1202قدور للدعاية واالعالن     -  55  

22150برقم       25255222، تاريخ :  1242هشام عبدالفتاح حسن خليفه     -  56  

22150برقم       25255222، تاريخ :  1243هشام عبدالفتاح حسن خليفه     -  57  

22122برقم       25255222، تاريخ :  1203د/ باسم فهيم     -صيدلية  -  58  

2340برقم       25255225، تاريخ :  1224د / نظمى ذكى سرور بغدادى     -  59  

3255برقم       25255235، تاريخ :  1254ابراهيم احمد السيد     -  60  

15525برقم       25255235، تاريخ :  1253عبد الرحمن محمد كمال الدين     -  61  

22121برقم       25255231، تاريخ :  1221محمد سيد عبد المنعم سيد علي     -  62  

22123برقم       25255231، تاريخ :  1223محمود محمد البيومى عبدالرحمن على     -  63  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

12200برقم       25255250، تاريخ :  1523محمد عاشور محمد وشريكه     -  1  

12200برقم       25255250، تاريخ :  1523محمد عاشور محمد وشريكه     -  2  

11205برقم       25255250، تاريخ :  1522رزق الله نصرى عطاالله وشريكته     -  3  

11205برقم       25255250، تاريخ :  1522شركه رزق الله  نصرى عطا الله وشركاه     -  4  

11205برقم       25255250، تاريخ :  1522رزق الله نصرى عطاالله وشريكته     -  5  

11205برقم       25255250، تاريخ :  1522شركه رزق الله  نصرى عطا الله وشركاه     -  6  

11205برقم       25255250، تاريخ :  1522رزق الله نصرى عطاالله وشريكته     -  7  

11205برقم       25255250، تاريخ :  1522له  نصرى عطا الله وشركاه    شركه رزق ال -  8  

22523برقم       25255253، تاريخ :  1553صيدلية الكرنك ورثة جرجس جندي ) عماد جرجس جندي وشركاه(     -  9  



 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

3325برقم       25255215، تاريخ :  1532سامح  مرقص وشركاه     -  10  

22202برقم       25255215، تاريخ :  1535بيد وشركاه    مكسيموس سامى ع -  11  

22202برقم       25255215، تاريخ :  1535ماجد نعيم وشريكه ريمون سمير     -  12  

22202برقم       25255215، تاريخ :  1535مكسيموس سامى عبيد وشركاه     -  13  

22202برقم       25255215 ، تاريخ : 1535ماجد نعيم وشريكه ريمون سمير     -  14  

22231برقم       25255215، تاريخ :  1530كوتن وير     -عصام لحظى حنا الله وشريكة  -  15  

20152برقم       25255211، تاريخ :  1112محمد امين عمر وشريكه     -  16  

20152برقم       25255211، تاريخ :  1112محمد امين عمر وشركاه     -  17  

22234برقم       25255211، تاريخ :  1114عزه عاطف وشريكتها     -  18  

15523برقم       25255212، تاريخ :  1122ميالد  مكارى  وشريكه  ماجد  سمير     -  19  

22525برقم       25255212، تاريخ :  1123ورثة المرحوم عاشور عبد الحميد احمد ) هاني عاشور وشركاه(     -  20  

22525برقم       25255212، تاريخ :  1123هاني عاشور عبد الحميد وشركاه     -  21  

22225برقم       25255213، تاريخ :  1122سامى سركيس وشريكة     -  22  

2240برقم       25255213، تاريخ :  1134سيد رفاعى جريس وشركاه     -  23  

2240برقم       21325255، تاريخ :  1134محمد رفاعي وشركاه     -  24  

2240برقم       25255213، تاريخ :  1130سيد رفاعى جريس وشركاه     -  25  

2240برقم       25255213، تاريخ :  1130محمد رفاعي وشركاه     -  26  

25435برقم       25255213، تاريخ :  1132عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه     -  27  

25435برقم       25255213، تاريخ :  1132    ماريان جون وشريكها -  28  

25435برقم       25255213، تاريخ :  1132عبدالعزيز فؤاد مكاوى وشركاه     -  29  

25435برقم       25255213، تاريخ :  1132ماريان جون وشريكها     -  30  

25254برقم       25255212، تاريخ :  1140مصطفي محمد عطيه الكمار وشريكاه     -  31  

22213برقم       25255212، تاريخ :  1143حسن محمد يوسف عمارة وشركاه     -  32  

24324برقم       25255212، تاريخ :  1143ورثة مرقس عزيز حنس )اميل مرقس  وشركاه (     -  33  

24324برقم       25255212، تاريخ :  1144ورثة مرقس عزيز حنس )اميل مرقس  وشركاه (     -  34  

20333برقم       25255215، تاريخ :  1125الجمعية التعاونيه االستهالكيه ألهالي األفضل     -  35  

5441برقم       25255215، تاريخ :  1102شركه شمسى للمالبس الجاهزه ) محمد ماهر عبدالملك شمس وشركاه (     -  36  



 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

5441برقم       25255215، تاريخ :  1102شركة الشمسى للمالبس الجاهزة ش.م.م     -  37  

5441برقم       25255215، تاريخ :  1102شركه شمسى للمالبس الجاهزه ) محمد ماهر عبدالملك شمس وشركاه (     -  38  

5441برقم       25255215، تاريخ :  1102ة ش.م.م    شركة الشمسى للمالبس الجاهز -  39  

20332برقم       25255215، تاريخ :  1103صايم محمود احمد حسن وشريكه     -  40  

2153برقم       25255215، تاريخ :  1121ورثه  سعيد يونس محمد  )  محمد  سعيد  يونس  وشركاه(     -  41  

20322برقم       25255212، تاريخ :  1122    رضا عبدالعظيم محمد وشركاه -  42  

12525برقم       25255212، تاريخ :  1152مستشفي العربي ) ذات مسئولية محدوده (     -  43  

22133برقم       25255212، تاريخ :  1153محمد احمد عبدالسالم وشريكته     -  44  

12525برقم       25255212، تاريخ :  1150مستشفى مركز العربي الطبي     -  45  

12525برقم       25255212، تاريخ :  1150مستشفي العربي ) ذات مسئولية محدودة(     -  46  

25523برقم       25255212، تاريخ :  1153مجدى فايز طانيوس وشريكته     -  47  

51252برقم       25255212، تاريخ :  1155مستشفى مركز العربي الطبي     -  48  

11511برقم       25255212، تاريخ :  1122طارق سعد سيف النصر وشركاه     -  49  

11511برقم       25255212، تاريخ :  1122طارق سعد سيف النصر وشركاه     -  50  

11511برقم       25255212، تاريخ :  1123طارق سعد سيف النصر وشركاه     -  51  

11511برقم       25255212، تاريخ :  1123اه    طارق سعد سيف النصر وشرك -  52  

22523برقم       25255213، تاريخ :  1123احمد عبد الله ابوزيد وشركاه     -  53  

22523برقم       25255213، تاريخ :  1123احمد عبد الله ابوزيد وشركاه     -  54  

22212برقم       25255213 ، تاريخ : 1125عبدالفتاح متولى عبدالفتاح وشركاه     -  55  

15400برقم       25255223، تاريخ :  1251جورج عبده شنوده وشركاه     -  56  

15400برقم       25255223، تاريخ :  1251جورج عبده شنوده وشركاه     -  57  

15400برقم       25255223، تاريخ :  1252جورج عبده شنوده وشركاه     -  58  

15400برقم       25255223، تاريخ :  1252ه شنوده وشركاه    جورج عبد -  59  

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134حسان احمد الكركتلي جاويش وشركاه     -  60  

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134ايمن الغمري وشركاه     -  61  

22221برقم       23252552، تاريخ :  1134أيمن الغمري وشريكه     -  62  

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134رضا عطية السيد غمرى وشريكة     -  63  



 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

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134حسان احمد الكركتلي جاويش وشركاه     -  64  

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134ايمن الغمري وشركاه     -  65  

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134أيمن الغمري وشريكه     -  66  

22221برقم       25255223، تاريخ :  1134رضا عطية السيد غمرى وشريكة     -  67  
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