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 اغسطس شهر  طما  جريدة األسماء التجارية لمكتب
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 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 
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 . نوع الشركة 
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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن حظيره لتربيه  2115برقم  25255252، قيد فى  015550555وحيد ناصف كمال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ب علىبملك/صباح احمد ابورحا-قاوغرب قبلى البلد بحرى مقابر المسلمين-المواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : قاوغرب  

عن بيع  2122برقم  25255212، قيد فى  05550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود جمال عبدالمنعم عبدالمجيد  -  2

بملك/احمد محمد عبدالعال محمد-موبيالت ، بجهة : شارع االتحاد بجوار صيدليه ايمن ابوالسعود  

عن  1362برقم  25255223، قيد فى  055550555صباح عبدالهادى عبدالعال عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

دالحميد بملك/عوض عب-جزيره طما-بجوار مسجد الحاج رضوان-حظيره لتربيه المواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : جزيرة طما

 محمد عبدالساتر

عن حظيره تربيه  2103برقم  25255235، قيد فى  015550555على حسنى حسين حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

يربملك/راغب عيد بخيت خ-جزيره طما امام المدرسه االبتدائيه -ان وبيعها وتسمينها ، بجهة : جزيرة طمامواشى الدرار االلب  

عن حظيره لتربيه  2123برقم  25255211، قيد فى  015550555محمد عادل محمد محمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

بملك/عادل محمد محمدين امين-ورشه خراطه مهدى مشطا امام-المواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : مشطا  

عن حظيره تربيه  2144برقم  25255224، قيد فى  015550555الزين محمود مصطفى عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

بملك/عبير صالح سالمه محمد-مواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : شارع احمد ماهر بجوار معهد الدكر  

عن حظيره  2145برقم  25255224، قيد فى  015550555صالح الدين عبدالشافى محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد  -  7

بملك/محمد سعد محمود سعد-الحسامده قبلى البلد اوالد سعد-لتربيه المواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : الحسامدة  

عن حظيره تربيه وبيع  2112برقم  25255213، قيد فى  015550555سحر على حسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

بملك/مصطفى محمود خليفه ابوزيد-مشطا-خلف المدرسه االعداديه بنات-مواشى ، بجهة : مشطا  

عن بيع خردوات  2105برقم  25255221، قيد فى  15550555السيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

بملك/محمود سعد محمد عبدالعال-سوار حريمى ، بجهة : شارع الجمهوريه امام السوق التجارىواكس  

عن بيع  2124برقم  25255216، قيد فى  155550555محمد مدحت عبدالرحمن عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

بملك/محمود ابوالمجد محمود خلف-المدمر بجوار الموقف-اجهزه كهربائيه)ماعدا الكمبيوتر( ، بجهة : المدمر  

عن تجاره اجهزه  2122برقم  25255213، قيد فى  055550555،  لوسيان ناثان شوقى بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  11

بملك/وليد كمال سبعاوى عويضه-كهربائيه)ماعدا الكمبيوتر( ، بجهة : حاره اسماعيل متفرع من شارع الشهداء  

والت عن مقا 2143برقم  25255224، قيد فى  1555550555مصطفى لطفى بدرى عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

بملك/حسنى فاوى على جادالله-عموميه ، بجهة : الشيخ اعمر شارع انس بن مالك  

عن بقاله ، بجهة :  2146برقم  25255220، قيد فى  15550555مصطفى ماهر على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

بملك/على احمد عبدالرحيم محمد-شارع السوق-طريق االربعين  

عن حظيره بيع  2101برقم  25255226، قيد فى  2055550555اللطيف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد صابر عبد -  14

بملك/صابر عبداللطيف على-مشطا شارع البحر بجوار مسجد السيده عائشه-مواشى ، بجهة : مشطا  

عن مواد بناء ،  452قم بر 25255252، قيد فى  2550555جرجس صدقى سمعان غبريال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

بملك/سامح شفيق رياض-شارع الجيش 22بجهة : العقار رقم   
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عن مواد بناء ،  452برقم  25255252، قيد فى  2550555جرجس صدقى سمعان غبريال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

1221-6-22تتح فى بجهة : له محل رئيسى اخر عن نشاط بيع اعالف عنوانه شارع الجيش بملك/جورج صدقى اف  

عن تجاره  2156برقم  25255250، قيد فى  405550555رائف صبرى شاكر مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

شاكر  بملك/صبرى-مفروشات واجهزه كهربائيه )ماعدا الكمبيوتر( ، بجهة : شارع الكرنك من شارع الجيش بجوار شارع المعمل

 مسعود عبدالمسيح

عن اصالح اجهزه  2126برقم  25255212، قيد فى  355550555فت بخيت على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد را -  18

بملك/فاروق ثابت احمد-كهربائيه)ماعدا الكمبيوتر( ، بجهة : شارع احمد ماهر امام مدرسه الصنايع  

عن حظيره لتربيه  2141برقم  25522425، قيد فى  015550555ممتاز محمود محمد يحيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

بملك/محمود محمد يحيا محمد-قاوغرب بجوار مسجد ام القرى-المواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : قاوغرب  

عن مكتب نقل  2142برقم  25255224، قيد فى  15550555خلف عاطف شاكر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

بملك/عاطف شاكر على نصر-بحرى المطحن بالسيارات ، بجهة : الشوكا  

عن حظيره تربيه  2151برقم  25255250، قيد فى  015550555ازهار عمر محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ملك/عمر محمد احمد عمر-بجوار صيدليه السعيد بالعتامنه-مواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : العتامنة  

عن حظيره تربيه  2111برقم  25255211، قيد فى  005550555كر ارشالوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل وليم شا -  22

بملك/لحظى رشدى عبدالمالك-نزله الدويك خلف النادى الرياضى-مواشى الدرار االلبان وبيعها ، بجهة : نزلة الدويك  

عن حظيره تربيه  2130برقم  25255212، قيد فى  555.155555عبير ثابت احمد محمدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

ملك/عمر حشمت ثابت احمد-الواقات-امام مسجد ال ثابت-وبيع مواشى ، بجهة : الواقات  

عن تعبئه وتغليف مواد  2102برقم  25255226، قيد فى  155550555السيد جمال السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

بملك/احمد جمال السيد محمد-ع احمد ماهر بجوار صيدليه عمرو عبداللطيفغذائيه ، بجهة : شار  

عن منظفات منزليه ،  2125برقم  25255213، قيد فى  215550555السيد احمد حسن سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

بملك/السيد احمد حسن-ام دومه بجوار صيدليه ريهام-بجهة : ام دومه  

عن محل بيع  2412برقم  25255252، قيد فى  155550555ودى عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عطيه حم -  26

بملك/عطيه حمودى عبدالله-قطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : شارع احمد ماهر بجوار مسجد احمد السيد  

عن محل بيع  2412برقم  25255252 ، قيد فى 155550555مصطفى عطيه حمودى عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ر بجوار قطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : له محل رئيسى اخر عن نشاط مكتب مقاوالت نقل بالسيارات عنوانه شارع احمد ماه

2512-6-15المقابر بملك عطيه حمودى عبدالله افتتح فى   

عن بيع مالبس جاهزه  2132برقم  25255224، قيد فى  05550555حمدى سيد محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

بملك/اكرام محمد احمد عمار-المدمر بجوار مخبز الجواميس-، بجهة : المدمر  

عن بيع مفروشات ،  2142برقم  25255221، قيد فى  255550555مريم ناجى عبده ابوالغيط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

بملك/ناجى عبده ابوالغيط-مدرسه االبتدائيهالقطنه بجوار ال-بجهة : القطنة  

عن بيع مستلزمات  2122برقم  25255212، قيد فى  1555550555رائد ثروت فؤاد ملك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

ون تقاوى ملك/طلعت هار-بجوار كنيسه االنبا شنوده بالصاوى-قريه التحرير-طبيه ومستحضرات تجميل ، بجهة : نجع الصاوى

دوسق  

عن محل بيع  2153برقم  25255254، قيد فى  1550555فريد رفعت اديب نخله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

بملك/اديب نخله عبدالسيد-اغذيه)مستودع دقيق( ، بجهة : المنشيه الجديده ش المحكمه امامبنك التسليف  
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عن مكتب نقل بضائع  2152برقم  25255252، قيد فى  555.01555عالء حسن سليمان همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

بملك/على حسن سليمان همام-قاوغرب بجوار الوحده الصحيه-بالسيارات ، بجهة : قاوغرب  

عن حظيره تربيه  2114برقم  25255252، قيد فى  015550555سهره ريان محمد ريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

بملك/ريان محمد ريان-يعها ، بجهة : ش حماد ابوغريب بجوار ميدان ابوغريبمواشى الدرار االلبان وب  

عن صيدليه ،  2132برقم  25255224، قيد فى  05550555منار عبدالحميد احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

ملك/طارق عصام الدين-مشطا-شارع السلطان الجواهر-بجهة : مشطا  

عن بيع مستلزمات  2142برقم  25255221، قيد فى  25550555لسيد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى محمد ا -  35

بملك/احمد عبدالحميد احمد صالح-طبيه ، بجهة : شارع الحريه بجوار الدكتور حسن  

بيع خردوات ، عن  2132برقم  25255212، قيد فى  15550555نيرمين ادور جورجى شكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

بملك/وائل اسعد بطرس مساك-بجهة : شارع الجمهوريه برج عاطف رشدى الجديد  

عن بيع مالبس  2133برقم  25255212، قيد فى  155550555ناجى ابوضيف ابوزيد ادريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

احمدبملك/رضا حسن على -الواقات بجوار مخبز الحمدات-جاهزه ، بجهة : الواقات  

عن مكتب مقاوالت  2120برقم  25255216، قيد فى  015550555مينا رشاد صليب غبريال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

بملك/رشاد صليب غبريال القاوى-نقل بالسيارات ، بجهة : شارع السعاده بجوار كنيسه االنبا صموئيل  

عن بيع بقاله  2131برقم  25255223، قيد فى  15550555احمد عبدالجابر احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

بملك/فتحيه احمد عبدالرحمن-قريه التحرير امام مسجد التحرير-بالتجزئه ، بجهة : قرية التحرير  

عن بيع  2112برقم  25255213، قيد فى  155505550ليعازر يوحنا عجيب ارمانيوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

ائيلبملك/عبده يوسف بسكالس ميخ-كوم غريب بجوار الوحده الصحيه-اكسسوار المحمول وخدمه المحمول ، بجهة : كوم غريب  

خفيفه  عن بيع وسائل نقل 2112برقم  25255252، قيد فى  055550555وفاء احمد بخيت سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

ام دومه بجوار الكوبرى بملك/ سيد حسين على شحاته -، بجهة : ام دومه  

عن بيع زيوت  6260برقم  25255252، قيد فى  155550555هناء على محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

حمود محمدبملك/نصر الدين م-الرياينه المعلق بجوار مركز الشباب-وشحومات ، بجهة : الرياينة المعلق  

عن بيع زيوت  6260برقم  25255252، قيد فى  155550555هناء على محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 وشحومات ، بجهة : له محل رئيسى اخر عن نشاط مكتب مقاوالت نقل بالسيارات عنوانه شارع طارق بن زياد حوض السوق

2516-11-20ح فى طريق الشوكا بملك محمد احمد سالم احمد افتت  

عن مكتب نقل  2110برقم  25255215، قيد فى  015550555ثروت صابر حلمى جبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

بملك/صبرى حلمى جبره-بضائع بالسيارات ، بجهة : شارع الرجاء ساحل طما القبلى  

عن بيع بقاله  2104برقم  25255235، قيد فى  555.20555هاله احمد عبدالعزيز ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

بملك/اسماعيل حسن محمد-القريه بالدوير بجوار الجمعيه الزراعيه-بالتجزئه ، بجهة : القريه بالدوير  

عن بيع  2100برقم  25255235، قيد فى  155550555محمد عبدالرحمن عبدالعزيز شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

بملك/عبدالرحمن عبدالعزيز شحاته-ام دومه نجع فضل خلف نقطه الشرطه-جزئه ، بجهة : ام دومهبقاله بالت  

عن بيع مالبس  2150برقم  25255254، قيد فى  015550555سلوى مصطفى على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

د صابر اسماعيل عبدالكريمبملك/محم-جاهزة ، بجهة : ش الجمهوريه مول المدينه المنوره الدور الثالث  

عن حظيره تربيه  2140برقم  25255224، قيد فى  05550555عدنان حسن محمود السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

بملك/حسن محمود السيد سعيد-قاوغرب بجوار مسجد العالجيه-مواشى وبيعها ، بجهة : قاوغرب  
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عن بيع مالبس جاهزه ،  2135برقم  25255212، قيد فى  15550555س ماله ،  احمد على احمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأ -  49

بملك/رفعت مدبولى محمد حسن-بجهة : شارع الجمهوريه ممر االطباء  

عن مكتب مقاوالت  2111برقم  25255252، قيد فى  015550555عادل مهنى محمد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

بملك/هناء جاد الكريم شحاته-عرب بجوار قاعه االميراتعموميه ، بجهة : كوم ال  

عن بيع منظفات  1216برقم  25255221، قيد فى  15550555اشرف محمود حامد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

بملك/عاطف رشدى سعيد-امام مدرسه االقباط-صناعيه ، بجهة : شارع مبارك  

عن بيع منظفات  1216برقم  25255221، قيد فى  15550555ر فرد ، رأس ماله ،  اشرف محمود حامد محمود  ، تاج -  52

ائب الضر-صناعيه ، بجهة : له محل رئيسى اخر عن نشاط معرض لبيع السيراميك بالجمله والقطاعى عنوانه شارع الجيش 

2510-15-1العقاريه بملك طارق محمد ابوالدهب افتتح فى   

عن بيع ادوات مدرسيه ،  2113برقم  25255252، قيد فى  05550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   بيتر طلعت تامر حبيب  ، -  53

 بجهة : شارع مبارك خلف المحكمه بملك/ كميله عزمى رزق الله ميخائيل

عن مكتب  2121برقم  25255216، قيد فى  015550555بشرى فوزى حكيم جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

بملك/ابراهيم منير رمزى جورجى-بالسيارات ، بجهة : شارع مبارك امام مدرسه رقى المعارف مقاوالت نقل  

عن مكتب توريدات  2154برقم  25255254، قيد فى  1555550555سوسن محمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

لسمانى بملك/ا-المدمر بجوار المدرسه االبتدائيه-لمدمرادوات صحيه وادوات مكتبيه واجهزه كهربائيه ماعدا الكمبيوتر ، بجهة : ا

 محمد على احمد

عن  2152برقم  25255250، قيد فى  1055550555عبدالسالم محمود عبدالعزيز عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

بملك/عارف سليم حسن حسن-الحديقه بجوار المحجر-مغسله ، بجهة : الحديقة  

عن  2121برقم  25255213، قيد فى  155550555ال الدين عبدالغنى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى كم -  57

بملك/كمال عبدالغنى حسن يوسف-صيدليه ، بجهة : شارع احمد عرابى اسفل جمعيه رجال االعمال  

عن حظيره تربيه وبيع  2134 برقم 25255212، قيد فى  405550555اميره على سالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

بملك/يوسف على حسن محمد-مواشى ، بجهة : شارع جميله ابوحريد بجوار مسجد عجور  

عن محل بيع مواد  2141برقم  25255220، قيد فى  055550555عزت حسن عبدالغنى تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

بملك/وداد على محمد محمود-جوار الدائرى الجديدالرياينه المعلق ب-غذائيه ، بجهة : الرياينة المعلق  

عن محل لحام  2131برقم  25255212، قيد فى  05550555ناديه ظريف جرجس مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

بملك/بشاى جرجس بشاى هرمينا-كهرباء ، بجهة : ساحل طما القبلى شارع النزهه بجوار الكنيسه  

ــــــــــــــــــــــ      

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  الغى    25255250، وفى تاريخ    2162زينب احمد مرسى بخيت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 هذا القيد لترك التجاره نهائيا

ا تم محو/شطب السجل  الغى هذ   25255251، وفى تاريخ    1215حنا فهيم سليمان حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغى    25255211، وفى تاريخ    2435محمد محسن عالم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 هذا المحل الرئيسى االخر  اللغاء الرئيسى

تم محو/شطب السجل  الغى    25255213 ، وفى تاريخ   1162بهاء صبرى على بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغى    25255213، وفى تاريخ    2435محمد محسن عالم محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تاريخ    0633ق قيده برقم : حسنيه محمد عبدالاله حسن  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 6

 الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغى    25255211، وفى تاريخ    2351محمد على ركاب حمور  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغى    25255216، وفى تاريخ    2226ن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : على حسنى حسي   - 8

 هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    0215هانى احمد مصطفى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

المحل الرئيسى السجل  الغى هذا القيد اللغاء  

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    0215هانى احمد مصطفى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 السجل  الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    2422امنه على ضيف الله عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    0215هانى احمد مصطفى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  الغى هذا القيد اللغاء المحل الرئيسى

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    2233بق قيده برقم : الحسينى سالمان بكر سالمان  ،  تاجر فرد  ،  س   - 13

 الغى هذ القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    6614وسيم ممدوح صدقى سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل    25255223، وفى تاريخ    6513رى محمد ايوب محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : الظواه   - 15

الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    6252وسيم ظريف فوزى ساكت  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

لترك التجاره نهائيا الغى هذا القيد  

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    4621وجيهه ابودهب عبد الرحيم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255223يخ ، وفى تار   0344هانى ماهر منصور عبد المالك  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 السجل  الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تاريخ    3322عبد الرحمن احمد سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    4015،  سبق قيده برقم : اسماء فاروق ثابت احمد  ،  تاجر فرد     - 20

 الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255221، وفى تاريخ    2021محمد اسماعيل حسن محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 الغى هذا القيد لترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  الغى هذا    25255226، وفى تاريخ    4454مد محمد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : اح   - 22

 القيد للوفاه

تم محو/شطب السجل  الغى    25255226، وفى تاريخ    0314ااحمد محمد خلف فقير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 هذا القيد للوفاه

ــــــــــــــــــــــ      

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255213وفي تاريخ ،   2014رومانى صبحى عدلى رزق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  215550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255213وفي تاريخ ،   2662انطونيوس ثروت سدراك لوندى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  015550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21125255وفي تاريخ ،   2110الحسينى ابراهيم زوين عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  1555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255223وفي تاريخ ،   2121مصطفى كمال الدين عبدالغنى حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  550155505وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255223وفي تاريخ ،   2325كريستينا صابر فايق شاكر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  015550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:    25255224وفي تاريخ ،   3032الحسينى محمد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  1555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،    

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   1652ممدوح قلدس عطيه اقالديوس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

هجني  2555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف   25255220وفي تاريخ ،   6321مدحت زكى رسمى جورجى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

عديل رأس المال , وصف تم ت  25255221وفي تاريخ ،   1422محمد جنيدى السيد سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  6055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  2150سلوى مصطفى على صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

بملك/محمد صابر اسماعيل عبدالكريم-أشير:   ، ش الجمهوريه مول المدينه المنوره الدور الثالثالـت  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255254وفي تاريخ  2154سوسن محمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

محمد على احمدبملك/السمانى -المدمر بجوار المدرسه االبتدائيه-، المدمر   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255254وفي تاريخ  2153فريد رفعت اديب نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

بملك/اديب نخله عبدالسيد-المنشيه الجديده ش المحكمه امامبنك التسليف  

تم تعديل العنوان , وصف  25255250وفي تاريخ  5621رائف صبرى شاكر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

بملك/صبرى شاكر مسعود عبدالمسيح-الـتأشير:   ، شارع الكرنك من شارع الجيش بجوار شارع المعمل  

تم تعديل العنوان ,  25255250وفي تاريخ  2152عبدالسالم محمود عبدالعزيز عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بملك/عارف سليم حسن حسن-الحديقه بجوار المحجر-تأشير:   ، الحديقةوصف الـ  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255250وفي تاريخ  2151ازهار عمر محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

ملك/عمر محمد احمد عمر-بجوار صيدليه السعيد بالعتامنه-، العتامنة   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  2412حمودى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مصطفى عطيه -  7

بملك/عطيه حمودى عبدالله-الـتأشير:   ، شارع احمد ماهر بجوار مسجد احمد السيد  

تعديل العنوان , وصف تم  25255252وفي تاريخ  2412مصطفى عطيه حمودى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

طيه الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر عن نشاط مكتب مقاوالت نقل بالسيارات عنوانه شارع احمد ماهر بجوار المقابر بملك ع

2512-6-15حمودى عبدالله افتتح فى    

عنوان , وصف الـتأشير:   تم تعديل ال 25255252وفي تاريخ  6260هناء على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

ر الدين ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط محل بيع زيوت وشحومات عنوانه الرياينه المعلق بجوار مركز الشباب بملك نص

  محمود محمد

   تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير: 25255252وفي تاريخ  2112وفاء احمد بخيت سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

ام دومه بجوار الكوبرى بملك/ سيد حسين على شحاته -، ام دومه  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  2111عادل مهنى محمد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

بملك/هناء جاد الكريم شحاته-، كوم العرب بجوار قاعه االميرات    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  2113حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     بيتر طلعت تامر -  12

، شارع مبارك خلف المحكمه بملك/ كميله عزمى رزق الله ميخائيل    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ف الـتأشير:  تم تعديل العنوان , وص 25255252وفي تاريخ  6260هناء على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

بملك/نصر الدين محمود محمد-الرياينه المعلق بجوار مركز الشباب-، الرياينة المعلق   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255252وفي تاريخ  6260هناء على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

ملك ، له محل رئيسى اخر عن نشاط مكتب مقاوالت نقل بالسيارات عنوانه شارع طارق بن زياد حوض السوق طريق الشوكا ب 

2516-11-20محمد احمد سالم احمد افتتح فى    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  2412مصطفى عطيه حمودى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

احمد  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط محل بيع قطع غيار سيارات مستعمله عنوانه ش احمد ماهر بجوار مسجد

 السيد بملك/عطيه حمودى عبدالله

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  2152عالء حسن سليمان همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

بملك/على حسن سليمان همام-قاوغرب بجوار الوحده الصحيه-، قاوغرب    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22525525وفي تاريخ  2114سهره ريان محمد ريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

بملك/ريان محمد ريان-، ش حماد ابوغريب بجوار ميدان ابوغريب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  452جرجس صدقى سمعان غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

اضبملك/سامح شفيق ري-شارع الجيش 22الـتأشير:   ، العقار رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  452جرجس صدقى سمعان غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

1221-6-22الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر عن نشاط بيع اعالف عنوانه شارع الجيش بملك/جورج صدقى افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255252وفي تاريخ  2115ده برقم    وحيد ناصف كمال احمد ، تاجر فرد ،  سبق قي -  20

بملك/صباح احمد ابورحاب على-قاوغرب قبلى البلد بحرى مقابر المسلمين-، قاوغرب    

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  452جرجس صدقى سمعان غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

شارع الجيش بملك/سامح شفيق رياض 22ير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط مواد بناء عنوانه العقار رقم الـتأش  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  4602على اسماعيل على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

خليفه زوين بملك زوين خليفه زوين الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجمهوريه ممر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  4602على اسماعيل على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

رحمن محمدالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجمهوريه ميدان الكوره برج اللواء وتعديل الملك بجعله بملك محمد عبد ال  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  4602على اسماعيل على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

نالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجمهوريه ممر زوين خليفه زوين وتعديل الملك بجعله / زوين خليفه زوي  

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  2110يده برقم    ثروت صابر حلمى جبره ، تاجر فرد ،  سبق ق -  25

بملك/صبرى حلمى جبره-الـتأشير:   ، شارع الرجاء ساحل طما القبلى  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255211وفي تاريخ  2113امال على السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

/ امال على السيد محمد ، تعديل الملك بجعله  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  2111امل وليم شاكر ارشالوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

بملك/لحظى رشدى عبدالمالك-نزله الدويك خلف النادى الرياضى-الـتأشير:   ، نزلة الدويك  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255213وفي تاريخ  2125يده برقم    السيد احمد حسن سعيد ، تاجر فرد ،  سبق ق -  28

بملك/السيد احمد حسن-ام دومه بجوار صيدليه ريهام-، ام دومه   
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 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255213وفي تاريخ  2112سحر على حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

بملك/مصطفى محمود خليفه ابوزيد-مشطا-رسه االعداديه بناتخلف المد-، مشطا    

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  2122لوسيان ناثان شوقى بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

بملك/وليد كمال سبعاوى عويضه-الـتأشير:   ، حاره اسماعيل متفرع من شارع الشهداء  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  2662ت سدراك لوندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    انطونيوس ثرو -  31

 الـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله/محمود جبريل سعيد

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  2121مصطفى كمال الدين عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

بملك/كمال عبدالغنى حسن يوسف-لـتأشير:   ، شارع احمد عرابى اسفل جمعيه رجال االعمالوصف ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  2112ليعازر يوحنا عجيب ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

سف بسكالس ميخائيلبملك/عبده يو-كوم غريب بجوار الوحده الصحيه-الـتأشير:   ، كوم غريب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  2123محمد عادل محمد محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

بملك/عادل محمد محمدين امين-مشطا امام ورشه خراطه مهدى-الـتأشير:   ، مشطا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255216وفي تاريخ  2124قم    محمد مدحت عبدالرحمن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  35

بملك/محمود ابوالمجد محمود خلف-المدمر بجوار الموقف-الـتأشير:   ، المدمر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255216وفي تاريخ  2121بشرى فوزى حكيم جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

بملك/ابراهيم منير رمزى جورجى-م مدرسه رقى المعارفالـتأشير:   ، شارع مبارك اما  

تم تعديل العنوان , وصف  25255216وفي تاريخ  2120مينا رشاد صليب غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بملك/رشاد صليب غبريال القاوى-الـتأشير:   ، شارع السعاده بجوار كنيسه االنبا صموئيل  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2131جس مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناديه ظريف جر -  38

بملك/بشاى جرجس بشاى هرمينا-الـتأشير:   ، ساحل طما القبلى شارع النزهه بجوار الكنيسه  

يل العنوان , وصف الـتأشير:   تم تعد 25255212وفي تاريخ  2122رائد ثروت فؤاد ملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

ملك/طلعت هارون تقاوى قدوس-بجوار كنيسه االنبا شنوده بالصاوى-قريه التحرير-، نجع الصاوى  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2135احمد على احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

بملك/رفعت مدبولى محمد حسن-باء، شارع الجمهوريه ممر االط    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255212وفي تاريخ  2126احمد رافت بخيت على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

بملك/فاروق ثابت احمد-، شارع احمد ماهر امام مدرسه الصنايع    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2122قيده برقم     محمود جمال عبدالمنعم عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبق -  42

بملك/احمد محمد عبدالعال محمد-وصف الـتأشير:   ، شارع االتحاد بجوار صيدليه ايمن ابوالسعود  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2130عبير ثابت احمد محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

ملك/عمر حشمت ثابت احمد-الواقات-امام مسجد ال ثابت-الـتأشير:   ، الواقات  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255212وفي تاريخ  2134اميره على سالم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

بملك/يوسف على حسن محمد-، شارع جميله ابوحريد بجوار مسجد عجور  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2133ناجى ابوضيف ابوزيد ادريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

لك/رضا حسن على احمدبم-الواقات بجوار مخبز الحمدات-الـتأشير:   ، الواقات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2132نيرمين ادور جورجى شكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

بملك/وائل اسعد بطرس مساك-الـتأشير:   ، شارع الجمهوريه برج عاطف رشدى الجديد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2131برقم    احمد عبدالجابر احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  47

بملك/فتحيه احمد عبدالرحمن-قريه التحرير امام مسجد التحرير-الـتأشير:   ، قرية التحرير  

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  2136صباح عبدالهادى عبدالعال عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

بملك/عوض عبدالحميد محمد عبدالساتر-جزيره طما-بجوار مسجد الحاج رضوان-الـتأشير:   ، جزيرة طما وصف  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2144الزين محمود مصطفى عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

الح سالمه محمدبملك/عبير ص-الـتأشير:   ، شارع احمد ماهر بجوار معهد الدكر  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2143مصطفى لطفى بدرى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

بملك/حسنى فاوى على جادالله-الـتأشير:   ، الشيخ اعمر شارع انس بن مالك  

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  2145م    محمد صالح الدين عبدالشافى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  51

بملك/محمد سعد محمود سعد-الحسامده قبلى البلد اوالد سعد-وصف الـتأشير:   ، الحسامدة  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2141ممتاز محمود محمد يحيا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

بملك/محمود محمد يحيا محمد-قاوغرب بجوار مسجد ام القرى-الـتأشير:   ، قاوغرب  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255224وفي تاريخ  2142خلف عاطف شاكر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

بملك/عاطف شاكر على نصر-، الشوكا بحرى المطحن    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2132د ،  سبق قيده برقم    منار عبدالحميد احمد عبدالرحمن ، تاجر فر -  54

ملك/طارق عصام الدين-مشطا-شارع السلطان الجواهر-الـتأشير:   ، مشطا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2132حمدى سيد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

بملك/اكرام محمد احمد عمار-المدمر بجوار مخبز الجواميس-مرالـتأشير:   ، المد  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2140عدنان حسن محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

بملك/حسن محمود السيد سعيد-قاوغرب بجوار مسجد العالجيه-الـتأشير:   ، قاوغرب  

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  2141نى تمام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عزت حسن عبدالغ -  57

بملك/وداد على محمد محمود-الرياينه المعلق بجوار الدائرى الجديد-الـتأشير:   ، الرياينة المعلق  

تم تعديل العنوان , وصف  20252552وفي تاريخ  2146مصطفى ماهر على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

بملك/على احمد عبدالرحيم محمد-شارع السوق-الـتأشير:   ، طريق االربعين  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2142مصطفى محمد السيد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

الحميد احمد صالحبملك/احمد عبد-الـتأشير:   ، شارع الحريه بجوار الدكتور حسن  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2105السيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

بملك/محمود سعد محمد عبدالعال-الـتأشير:   ، شارع الجمهوريه امام السوق التجارى  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2142قيده برقم    مريم ناجى عبده ابوالغيط ، تاجر فرد ،  سبق  -  61

بملك/ناجى عبده ابوالغيط-القطنه بجوار المدرسه االبتدائيه-الـتأشير:   ، القطنة  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  1216اشرف محمود حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

ف رشدى بملك/عاط-افتتاح محل رئيسى عن نشاط/بيع منظفات صناعيه بعنوان /شارع مبارك امام مدرسة االقباط الـتأشير:   ،

 سعيد
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2020فادى ميالد ميخائيل قلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

بملك/مينا عماد عدلى اسكندر-هالـتأشير:   ، شارع الشهداء بجوار محل رشه جريئ  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  2020فادى ميالد ميخائيل قلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

بملك/نبيل راوى خليل عطاالله-الـتأشير:   ، شارع العذراء ممر الفادى بجوار الكنيسه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  1216،  سبق قيده برقم     اشرف محمود حامد محمود ، تاجر فرد -  65

بملك/عاطف رشدى سعيد-امام مدرسه االقباط-الـتأشير:   ، شارع مبارك  

تم تعديل العنوان , وصف  25255221وفي تاريخ  1216اشرف محمود حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

العقاريه  الضرائب-حل رئيسى اخر عن نشاط معرض لبيع السيراميك بالجمله والقطاعى عنوانه شارع الجيش الـتأشير:   ، له م

2510-15-1بملك طارق محمد ابوالدهب افتتح فى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255226وفي تاريخ  2020فادى ميالد ميخائيل قلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

ملهبملك/مينا عماد عدلى نشاطه بيع مالبس بالج-، افتتاح فرع عنوانه شارع الشهداء بجوار محل رشه جريئه  الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  25255226وفي تاريخ  2305سالمه رضوان شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

الاله مناعالـتأشير:   ، تعديل الملك بجعله/نجوى عبدالحميد عبد  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255226وفي تاريخ  2102السيد جمال السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

بملك/احمد جمال السيد محمد-، شارع احمد ماهر بجوار صيدليه عمرو عبداللطيف    

تم تعديل العنوان , وصف  25255226وفي تاريخ  2101م    محمد صابر عبداللطيف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  70

بملك/صابر عبداللطيف على-مشطا شارع البحر بجوار مسجد السيده عائشه-الـتأشير:   ، مشطا  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255235وفي تاريخ  2103على حسنى حسين حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

بملك/راغب عيد بخيت خير-جزيره طما امام المدرسه االبتدائيه -طما ، جزيرة    

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  2100محمد عبدالرحمن عبدالعزيز شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

بملك/عبدالرحمن عبدالعزيز شحاته-ام دومه نجع فضل خلف نقطه الشرطه-وصف الـتأشير:   ، ام دومه  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  2104برقم    هاله احمد عبدالعزيز ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  73

بملك/اسماعيل حسن محمد-القريه بالدوير بجوار الجمعيه الزراعيه-الـتأشير:   ، القريه بالدوير  

: تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير 25255235وفي تاريخ  2114سهره ريان محمد ريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

-لغربيهالحريزات ا-، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط/بيع اعالف ورده عنوانه بجوار مدرسه الحريزات الغربيه االبتدائيه  

 بملك/درويش ابوعمره عباس

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

ــــــــــــــــــــــ      

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  2113بيتر طلعت تامر حبيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  2126احمد رافت بخيت على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  2122رائد ثروت فؤاد ملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  2114سهره ريان محمد ريان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255221وفي تاريخ  2142تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى محمد السيد عمر ،  -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255221وفي تاريخ  1216اشرف محمود حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  2103رقم   على حسنى حسين حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  2100محمد عبدالرحمن عبدالعزيز شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  2152عالء حسن سليمان همام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  2111امل وليم شاكر ارشالوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , وصف ت25255224وفي تاريخ  2142خلف عاطف شاكر على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255221وفي تاريخ  2142مريم ناجى عبده ابوالغيط ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

وع الشركة , وصف تم تعديل ن25255235وفي تاريخ  2104هاله احمد عبدالعزيز ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  2112سحر على حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  2131احمد عبدالجابر احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  2136صباح عبدالهادى عبدالعال عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255226وفي تاريخ  2102السيد جمال السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

ير: خاصالتأش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  2154سوسن محمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  2156رائف صبرى شاكر مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  2112ليعازر يوحنا عجيب ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255221وفي تاريخ  2105السيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255252وفي تاريخ  2412مصطفى عطيه حمودى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2132نيرمين ادور جورجى شكر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2141د محمد يحيا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ممتاز محمو -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  2153فريد رفعت اديب نخله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25255250وفي تاريخ  2152دالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالسالم محمود عبدالعزيز عب -  26

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2135احمد على احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  2132تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منار عبدالحميد احمد عبدالرحمن ، -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  2112وفاء احمد بخيت سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  2122،  سبق قيده برقم   محمود جمال عبدالمنعم عبدالمجيد ، تاجر فرد  -  30

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2140عدنان حسن محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  2125 السيد احمد حسن سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  2121مصطفى كمال الدين عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255212اريخ وفي ت 2134اميره على سالم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2130عبير ثابت احمد محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير: خاص

ديل نوع الشركة , وصف تم تع25255252وفي تاريخ  2115وحيد ناصف كمال احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  2122لوسيان ناثان شوقى بشاى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

 التأشير: خاص

وصف تم تعديل نوع الشركة , 25255220وفي تاريخ  2146مصطفى ماهر على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  6260هناء على محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255216وفي تاريخ  2121بشرى فوزى حكيم جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2143مصطفى لطفى بدرى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  2111عادل مهنى محمد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2144صطفى عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الزين محمود م -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  2141عزت حسن عبدالغنى تمام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255254وفي تاريخ  2150رد ،  سبق قيده برقم   سلوى مصطفى على صالح ، تاجر ف -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  2151ازهار عمر محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2132  حمدى سيد محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255221وفي تاريخ  2020فادى ميالد ميخائيل قلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255226وفي تاريخ  2101محمد صابر عبداللطيف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255216وفي تاريخ  2124محمد مدحت عبدالرحمن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2131اديه ظريف جرجس مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ن -  51

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  452جرجس صدقى سمعان غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  2123مدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عادل محمد مح -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255216وفي تاريخ  2120مينا رشاد صليب غبريال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  2110سبق قيده برقم    ثروت صابر حلمى جبره ، تاجر فرد ،  -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2133ناجى ابوضيف ابوزيد ادريس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  2145قيده برقم    محمد صالح الدين عبدالشافى محمد ، تاجر فرد ،  سبق -  57

 وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: توضيح السمه التجاريه بجعلها/مكتب الحمد  2111ير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأش25255224،  فى تاريخ :   -  1

   للمقاوالت العموميه والتوريدات

الى: توضيح السمه التجاريه بجعلها/ المستشار  2011تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255226،  فى تاريخ :   -  2

حكوميهللمناقصات والمزايدات ال    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1652برقم       25255254، تاريخ :  040  2525-2-12-الحسينى اسماعيل على حسن يونس  ج -  1  

0113برقم       25255254، تاريخ :  041  2512-12-21-جوزيف ابراهيم ايليا ابراهيم  ج -  2  

1051برقم       25255254، تاريخ :  042  2512-3-1-زاق محمود فرغلى  جمحمود عبدالر -  3  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو
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   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


