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عن مطبعه )  429143برقم  20200203، قيد فى  200000.000هانى مفيد قطرى اسحاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 1199فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه ( موافقة امن رقم 

 ش الزعيم غاندى 18، بجهة : محل تجارى بالعقار رقم  2019لسنة 

عن القيام باعمال  429184برقم  20200210، قيد فى  10000.000يوساب فؤاد فوزى غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 شارع كليوبترا20وسائط التأمين ، بجهة : 

بقاله تموينيه  عن 429205برقم  20200213، قيد فى  10000.000مدحت حميد طايع عارف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شارع واصف من شارع احمد عصمت 80، بجهة : 

عن بيع قطع غيار  429274برقم  20200223، قيد فى  5000.000سامي حكيم داود ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش مبارك صالح مدينه الهنا االميريه 61سيارات ، بجهة : 

عن مقاوالت  429241برقم  20200218، قيد فى  50000.000رأس ماله ،  عمر محمد محمد مصطفى  ، تاجر فرد ،  -  5

 شارع التروللى 63انشاء وهدم واصالح اساسات ومقاوالت وتشطيبات معماريه ، بجهة : 

عن محل  425703برقم  20200211، قيد فى  50000.000اسالم فوزى عبدالحميد حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش محطه المدرسه109ة : عصير ، بجه

عن توريدات  429173برقم  20200209، قيد فى  10000.000جهاد على السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 ش الخليفه المطيع الحى السابع 5عموميه ) فيما عدا الدعايه واالعالن والكمبيتر وتوريد العماله ( ، بجهة : 

عن توريدات ادوات  429286برقم  20200223، قيد فى  5000.000ر فرد ، رأس ماله ،  سمر شحاته احمد عمر  ، تاج -  8

 شارع جسر السويس عمارات الفاروقيه 53ب  1كهربائيه ، بجهة : مكتب بالدور االرضي مدخل 

عن  429306برقم  20200226، قيد فى  1000.000العتيق عبد المنطلب سيد عبد المنطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش الكحكيين الغوريه 12كوفى شوب ، بجهة : 

عن توريدات  429276برقم  20200223، قيد فى  20000.000ديفيد سمير حلمى عويضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 شارع عثمان من طومانباى 4) فيما عدا الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريدات العماله ( ، بجهة : 

عن دعايه  429177برقم  20200210، قيد فى  20000.000د خالد محمد فايز فؤاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زيا -  11

واعالن )فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف فيما عدا خدمات االنترنت( بعد الحصول علي التراخيص 

 ش جسر السويس 84: ، بجهة  2019لسنة  916موافقه امنيه رقم  -الالزمه 

عن صيدليه ،  429179برقم  20200210، قيد فى  5000.000خالد على محمد كمال المتيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ع رابعه االستثمارى37بجهة : 

 عن 429227برقم  20200216، قيد فى  50000.000كرستين صموئيل عيسى زكى حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الهجانة -ش على ابن ابى طالب  2صيانة اجهزة طبية وتوريد مستلزمات طبية ، بجهة : 

عن بيوتي سنتر  429194برقم  20200212، قيد فى  20000.000سميه جمال بيوتي سنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 اني شارع محمد حسنين هيكلشقه بالدور الث 6المنطقه السادسه شقه رقم  38بلوك10عقار رقم  42، بجهة : 
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عن تجاره  429247برقم  20200219، قيد فى  10000.000احمد محمد عبدهللا ابو مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الدور االرضى برج الفاروق 14شارع بستان الدكه محل  13وتوريد ادوات كهربائيه ، بجهة : 

عن بيع تكييفات  429131برقم  20200202، قيد فى  25000.000أس ماله ،  ماهر حسين زكى حسين  ، تاجر فرد ، ر -  16

 ش عبد الرحمن رشدى 12بالعموله وصيانتها ، بجهة : 

عن محمصه  411600برقم  20200209، قيد فى  1000.000شنوده بدر ميخائيل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 ضياء الحق ع الهجانه ش 20عقار  1)مقله لب ( ، بجهة : محل رقم 

عن بالي  429200برقم  20200211، قيد فى  20000.000اميره محمود شندي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

شارع امين يسري  11، بجهة :  2019لسنه 334ستيشن )فيما عدا االنترنت وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه (موافقه رقم 

 حلينعزبه النخل الغربيه م

عن دعاية  429174برقم  20200210، قيد فى  20000.000مايكل عبد المالك صالح كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

واعالن ) فيما عدا خدمات االنترنت وفيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على 

 9ش عبد العزيز عيسى م  4بلوك  6، بجهة : محل باالرضى عقار  2019لسنة 1220موافقة امنية رقم  -التراخيص الالزمة ( 

 429195برقم  20200212، قيد فى  5000.000عبد العاطي عبد هللا عبد العاطي عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 عن بيع سندوتشات ، بجهة : شارع الجزائرلي من شارع الدويدار

عن توريدات  429215برقم  20200216، قيد فى  10000.000ت العموميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السعيد للتوريدا -  21

 64بلوك  12ش عبدهللا العربى قطعه 58عموميه لجهات ملزمه فيماعدا الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريد العماله ، بجهة : 

 محل بالرضى 7المنطقه 

عن  429157برقم  20200204، قيد فى  30000.000الحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه السيد عبد الحميد عبد  -  22

 2محل رقم  -عمارات رئاسه الجمهوريه  1تجهيز وبيع بيتزا وفطائر ، بجهة : 

عن ورشة  413033برقم  20200205، قيد فى  5000.000رحاب محمد حسن على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش مصطفى باشا الدور االرضى 37بس ) فيما عدا المالبس العسكرية( ، بجهة : تفصيل مال

عن مكتبه  429159برقم  20200205، قيد فى  25000.000محمد محمد السنوسى عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 شارع محمود حافظ ميدان سفير 10لقراءه القصص والروايات واالستضافه ، بجهة : 

عن  429134برقم  20200202، قيد فى  5000.000صالح الدين عبد العزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  25

 ش الليثى 5مقاوالت عمومية واعمال الالند اسكيب والزراعة وشبكات الرى والصرف ، بجهة : 

عن خدمات  429139برقم  20200203 ، قيد فى 10000.000فاطمه فتحى سعيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش عين شمس 58رجال اعمال ) فاكس وتليفون ( ، بجهة : 

عن كوافير  429182برقم  20200210، قيد فى  10000.000نهى فتحى عبد المعبود محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ش الشهيد تامر صالح 517عماره  4حريمى ، بجهة : محل رقم 

عن بيع مكن  429190برقم  20200211، قيد فى  50000.000جاكلين حبيب خليل تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 موافقة -تصوير استعمال خارج ) فيما عدا خدمات االنترنت وفيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف ( 

 جسر السويس -ش باسيلى روفائيل ب  29، بجهة :  2019لسنة  1202امنية رقم 

عن تجاره  429203برقم  20200213، قيد فى  20000.000سامح وليم مرقص عبد الملك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 شارع شمس الذهبي 53ادوات كتابيه وهدايا ، بجهة : 

عن  429228برقم  20200216د فى ، قي 50000.000محمد عبد المنعم محمد حميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

عمارات الضباط  4توريدات مستلزمات األمن الصناعي واللحام والعدد واالدوات وتوريد االدوات المكتبيه والنقل ، بجهة : عماره 

 الحي السادس -المخيم الدائم 
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عن  429302برقم  20200225، قيد فى  200000.000محمد سيد احمد احمد العمورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

المقاوالت العامه و االشراف على تنفيذ المشروعات الهندسيه و اعداد التصميمات الهندسية و انشاء و صيانه الطرق الحرة و 

السريعه و الداخلية و اعمال الديكور و القيام باعمال تنسيق و صيانه و تجميل الحدائق فى مواقعها و الطرق و الكيادين و تجهيز 

ش اللواء محمود البنانى  19ب  5راضى بمرافق البنيه االساسية من مياة و صرف صحى و كهرباء و تليفون ، بجهة : قطعه اال

 المنطقة التاسعه

عن  429303برقم  20200225، قيد فى  5000.000نسرين عبد الرحمن محفوظ عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -ش حسن القليوبى  10لدعاية و االعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة ( ، بجهة : توريدات عمومية ) دون مجاالت ا

 مدينة الرضوان

عن نقل  429140برقم  20200203، قيد فى  25000.000ايه عصام عبدهللا عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 بالدور الثالث 304النحاس شقه  عمارات عثمان ش مصطفى 83ركاب فقط ، بجهة : عماره 

عن  429221برقم  20200216، قيد فى  500000.000مرتضى محمود ابراهيم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 -صقر قريش  34بلوك  8( ، بجهة :  19والمجموعة  6من المجموعة  36استيراد وتصدير الوميتال واكسسوار) فيما عدا الفقرة 

 باالول 4ة الحى العاشر شق

عن تسويق  429243برقم  20200218، قيد فى  1000.000شريف الجبالى محمد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 حارة ابراهيم شحاته 8كتب اطفال ، بجهة : 

عن  429250برقم  20200219، قيد فى  2000.000محمد سعيد احمد عبد المحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 1ش االستاد القاهره رمسيس  18ستشارات ماليه وتوريدات مع جهات حكوميه فيما عدا تقديم االستشارات الماليه للبنوك ، بجهة : ا

عن  429280برقم  20200223، قيد فى  30000.000سناء محمد محمد بنداري عياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 الحي العاشر -زهراء مدينة نصر  527: محل ب عقار اصالح موبايالت وبيع اكسسوارات ، بجهة 

عن بيع  429295برقم  20200224، قيد فى  3000.000أكرم طانيوس بشاي طانيوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش متحف المطريه النعام 13اكسسوارت محمول ، بجهة : محل بالعقار 

عن مكتبه لتجاره  429267برقم  20200220، قيد فى  5000.000ماله ،  محمد محمد ابراهيم علي  ، تاجر فرد ، رأس  -  39

 الزهراء عمارات الشركه السعوديه-فاطمه  67الكتب واالدوات المكتبيه )ف ما عدا تصوير المستندات ( ، بجهة : 

عن مكتبه لتجاره  429267برقم  20200220، قيد فى  5000.000محمد محمد ابراهيم علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 الزهراء عمارات الشركه السعوديه-فاطمه  67الكتب واالدوات المكتبيه )ف ما عدا تصوير المستندات ( ، بجهة : 

عن تنظيم  429223برقم  20200216، قيد فى  5000.000رانيا عاطف مصلحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

( ، بجهة : مكتب 2019لسنه  1009الحصول على التراخيص الالزمه( )موافقه امن برقم  حفالت )فيما عدا خدمات االنترنت وبعد

 اكتوبر زهراء م نصر 6ش العبور متفرع من ش  6عقار 

عن  429258برقم  20200220، قيد فى  20000.000احمد سعيد عبد المقصود يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 9الدور  92كلية البنات شقه  16ميل دون العمليات الجراحيه ، بجهة : مكتب تصوير فوتوغرافر ومركز تج

عن  429258برقم  20200220، قيد فى  20000.000احمد سعيد عبد المقصود يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 9ور الد 92كلية البنات شقه  16مكتب تصوير فوتوغرافر ومركز تجميل دون العمليات الجراحيه ، بجهة : 

عن مكتبه  429290برقم  20200224، قيد فى  10000.000احمد سمير المهدي علي قشطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

هندسيه وتجاره ادوات مكتبيه ومطبوعات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف فيما عدا خدمات 

 الحي السادس امام مدينه االزهر الطالبيه 1شارع الشركات مدخل  112زمه ( ، بجهة : االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الال

عن توريد  429298برقم  20200224، قيد فى  100000.000ريمون روماني عوض ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 4شارع خليل العروسي شقه  5مكن تصوير ومستلزماته وصياناته ، بجهة : 
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عن بيع  429230برقم  20200217، قيد فى  30000.000مه شنوده شكري روفائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسا -  46

 شارع االلفي عزبه الهجانه 25كاميرات مراقبه وانظمه مراقبه )دون الالسيلكيه( ، بجهة : محل بالعقار 

 429233برقم  20200217، قيد فى  50000.000 محمد فرج عبد الحليم السيد العشماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  47

 4عمارات عثمان ش علي امين المنطقه السابعه محل  82عن مطعم واداره مطاعم ، بجهة : 

عن دعايه  429237برقم  20200217، قيد فى  100000.000فاتن مبروك عثمان مبروك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 شارع المعز لدين هللا من اسماء فهمي4عقاري ، بجهة :  واعالن وتوريدات عموميه واستثمار

عن  429299برقم  20200225، قيد فى  100000.000قدري محمود مصطفي محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 شارع احمد فهيم بالحي السابع 61توريدات مالبس وتوكيالت وتصدير ، بجهة : 

عن محل بقاله ،  429314برقم  20200226، قيد فى  2000.000، رأس ماله ،  هيام شوقى طه صبح  ، تاجر فرد  -  50

 ش ابوبكر الصديق م الفردوس 34بجهة : 

عن  429320برقم  20200227، قيد فى  10000.000محمود أحمد عبد السميع عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 40ايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله( ، بجهة : مقاوالت عامه وتوريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدع

 ش عبدهللا الجويني

عن بالى  429183برقم  20200210، قيد فى  5000.000محمود رفعت عبد الرحمن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

شارع الدكتور عبد العزيز اسماعيل  14( ، بجهة :  استيشن ) فيما عدا خدمات االنترنت . بعد الحصول على التراخيص الالزمه

 باالرضى 5شقه 

عن  429201برقم  20200213، قيد فى  50000.000مروة عبد المغني امين علي مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 شارع مصطفى النحاس الدور االول 13االستثمار العقارى ، بجهة :  -التصدير 

عن مكتب نقل  429196برقم  20200212، قيد فى  10000.000د احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام عوض السي -  54

 مساكن الشروق خلف النادى االهلى 225وشحن وتوريدات مواد غذائيه ، بجهة : محل بالعقار 

عن متعهد نقل  429277برقم  20200223، قيد فى  10000.000فاتن احمد يوسف يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ميدان الجامع 5شارع المنصوره شقه  27موتي ، بجهة : 

عن  429296برقم  20200224، قيد فى  20000.000عماد حمدي شيبه الحمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 شارع عبدالعزيز النرش 10توريد و تركيب كاميرات المراقبه )فيما عدا الالسلكيه ( ، بجهة : 

عن تجاره موبليات  429224برقم  20200216، قيد فى  10000.000رشا حسن السيد فرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ، بجهة : مول دمياط لالثاث الدور الرابع خلف السراج مول مكرم عبيد

عن مطعم  429308برقم  20200226، قيد فى  10000.000عاصم علي سليمان علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 بالدور االرضي 2زهراء م نصر الحي العاشر محل  78كريب ، بجهة : عماره 

عن صالون  429315برقم  20200227، قيد فى  15000.000نجوى محمد احمد امين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش عبدالحكيم الرفاعى م ثامنه59حالقه ، بجهة : 

عن قهوه  429130برقم  20200202، قيد فى  10000.000بد الباقى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل محمد محمود ع -  60

 ح الزعبالوى 27، بجهة : 

عن بيع  429186برقم  20200209، قيد فى  10000.000حسن خليفه حسن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الدين باب الحديد بجوار سور مطبعه السكه الحديد اكسسوارات محمول تجزئه ، بجهة : اول ش السبتيه حسام

عن توريد  429204برقم  20200213، قيد فى  5000.000حسام على ماهر محمد فؤاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بالدور الثانى 9صندوق تمويل المساكن الحى العاشر شقه  401مواد غذائيه واعشاب طبيه وتصدير ، بجهة : عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن تسويق  429245برقم  20200219، قيد فى  50000.000مروه ابراهيم عبدالفتاح فواز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 301بلوك 2منطقه  8شقه  3ش عبدالعزيز طلعت حرب دور 13عقارى ، بجهة : 

عن مطعم ،  429263م برق 20200220، قيد فى  50000.000اسالم سرحان حسين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 4ش االهرام محل رقم  5بجهة : 

عن تصوير  429192برقم  20200212، قيد فى  20000.000سمير عجايبى اندراوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 عزبة الهجانة -راس الحكمة القبطية  3فوتوغرافى ، بجهة : عقار 

عن  429252برقم  20200219، قيد فى  10000.000أس ماله ،  خالد صابر حسانين احمد على  ، تاجر فرد ، ر -  66

 ب زهراء مدينه نصر830صيدليه ، بجهة : محل بالعقار 

عن بيع  429268برقم  20200220، قيد فى  20000.000محمد شوقي محمد الصغير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 محل -شارع ذاكر حسين الحي السابع  17مطابخ مغلقه ، بجهة : 

عن  429291برقم  20200224، قيد فى  5000.000مصطفي محمود محمد رشاد فرويز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 6، بجهة :  2019لسنه  1176موافقه امنيه رقم  -صيانة كمبيوتر فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص الالزمه 

 ش عبد الرحمن صدقي )حاليا(

عن الغزل والنسيج  429162برقم  20200206، قيد فى  100000.000ى طه على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عل -  69

 ( الدور الميزانين1عمارات الشركه السعوديه من شارع النزهه شقه) 17وبيع وتجهيز المالبس الجاهزه ، بجهة : 

عن مكتب نقل  429137برقم  20200203، قيد فى  50000.000كمال الفار توفيق عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 ش عزيز المصرى 35بضائع لحساب الغير ، بجهة : 

عن تجديد  429142برقم  20200203، قيد فى  50000.000وليد عبد المجيد فضل سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 رضىباال 5صقر قريش الحى العاشر محل  6بلوك  28السيارات ، بجهة : 

عن تسويق  429202برقم  20200213، قيد فى  100000.000تامر سعيد عبدالعليم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

عقارى ودعايه واعالن وطباعه وتصميم شعارات اللوجوهات فيماعدا خدمات االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب 

 بالدور السادس 603حى الواحه شقه  6عماره  3، بجهة : بلوك  2019/1388الدينيه والمصاحف موافقه 

عن توريد مهمات  429253برقم  20200219، قيد فى  15000.000عبد الرحمن بهجت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ح علي الكسار من عماد الدين 15امن صناعي ، بجهة : 

عن سماسره  429273برقم  20200223، قيد فى  50000.000له ،  جورج ناجي انطوان يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ما -  74

 ا المنطقه الصناعيه امتداد شارع رمسيس 15العقارات تاجير وبيع وشراء تسويق عقاري ، بجهة : 

عن تسويق  429197برقم  20200212، قيد فى  12000.000محمد احمد حافظ باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش مصطفى النحاس مكتب بالدور االول 137عدا خدمات االنترنت ، بجهة : فيما -عقارى 

عن  429168برقم  20200209، قيد فى  10000.000مصطفى عبداللطيف حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

ش 4، بجهة :  2019/1201ه توريدات عموميه فى مجال الكمبيوتر والشبكات واجهزه التيار الخفيف وفك وتركيب والصيانه موافق

 عبدالعزيز جمعه من ش الحجاز

عن  429242برقم  20200218، قيد فى  10000.000محمد محمود محمد عبد المهيمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

ى مطبعه ) فيما عدا خدمات االنترنت وفيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف ( بعد الحصول عل

 شارع الوحده العربيه 150، بجهة : محل بالعقار رقم  2019لسنه  1152التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقم 

عن مكتبه)فيما عدا  429269برقم  20200219، قيد فى  25000.000ياسر محمد انور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 راء مدينه نصرزه 3090تصوير المستندات( وخردوات ، بجهة : محل ب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن استشارات  429293برقم  20200224، قيد فى  100000.000حازم سمير محمد حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

وخدمات رجال االعمال . تصوير فاكس تليفون )فيما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسه( فيما عدا اصدار الصحف والمجالت 

 ش احمد فهيم الحي السابع 61، بجهة :  2019لسنة  1008موافقه امنيه رقم  -والكتب الدينيه والمصاحف 

عن مكتب  429212برقم  20200213، قيد فى  100000.000اميره محمد محمود مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 شارع عيد عبدهللا شارع محمد الوكيل 1توريدات )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله ( ، بجهة : 

عن  429264برقم  20200220، قيد فى  5000.000مصطفي محمد عطيه الدسوقي عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ش الخليج المصري االميريه 40توريد رفاعيات محجبات ، بجهة : 

عن تجاره هدايا  429312برقم  20200226، قيد فى  80000.000تامر ممدوح احمد حمدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

وادوات مكتبيه وعطور واالكسسوارات ومستحضرات التجميل ومستلزمات المكتبات والمكاتب والمستلزمات الهندسيه والورق 

 زهراء مدينه نصر الحى العاشر محل ح 2053ومستلزمات المدارس والعاب االطفال ، بجهة : 

عن معرض  429147برقم  20200204، قيد فى  10000.000المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عايده على محمود -  83

 شارع عمان من جسر السويس 167موبيليا ، بجهة : 

عن  429172برقم  20200209، قيد فى  50000.000امير احمد محمود محمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 عمارات عثمان من علي امين الحي السابع 75بجهة : معرض اثاث مكتبي ومعدني ، 

عن مكتب رحالت )داخل  429189برقم  20200211، قيد فى  5000.000الباهي للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ح احمد جابر 1جمهوريه مصر العربيه( ، بجهة : 

عن  429217برقم  20200216، قيد فى  10000.000صادق احمد عبد الصادق عتيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 عماره ب مشروع عمائر 35التسويق لمهمات الشركات والمكاتب والحلول التسويقيه ، بجهة : شقه 

عن  429246برقم  20200219، قيد فى  10000.000مريم احمد محمد ابراهيم الدوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

تسويق الكترونى وتوريد مطبوعات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف ( بعد الحصول على 

 1شقه رقم  -شارع لطفى  17، بجهة :  2019لسنه  1225موافقه امنيه رقم -التراخيص الالزمه 

عن  429284برقم  20200223، قيد فى  10000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عقل الشرقاوي السعيد الشرقاوي -  88

 شارع علي الشعراوي 46تجاره مواد غذائيه ، بجهة : 

عن تجارة  429292برقم  20200224، قيد فى  100000.000انعام كمال صقر داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 الحى السابع 31ش عبدالقاهر الجرجانى ق10:  الخردوات وتوريدات مالبس جاهزه ، بجهة

عن بيع ادوات منزليه  429251برقم  20200219، قيد فى  10000.000متى عابر متى جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

 ش صالح عبدالغنى من ش المجارى2، بجهة : 

عن مقر اداري  429318برقم  20200226د فى ، قي 20000.000محمد مجدي احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش بورسعيد عزبه الريس 71لتاجير كافتريات ، بجهة : 

عن  429146برقم  20200204، قيد فى  10000.000شيماء حسن محمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ش ابوداود الظاهرى شقه 13تسويق عقارى ) دون االنترنت( ، بجهة : 

عن استشارات  429180برقم  20200210، قيد فى  50000.000يحى كمال الدين محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

اداريه واستشارات جودة البيئه والسالمه والصحه المهنيه والموارد البشرؤيه واالستشارات التسويقيه وادارات الجدوى والتدريب 

، بجهة :  2019لسنه  1259بعد الحصول على التراخيص االزمه موافقه امنيه رقم فيما عدا خدمات االنتر نت واالمن والحراسه 

 2امتداد رمسيس  190

عن تجاره  429188برقم  20200211، قيد فى  10000.000مني عبد هللا اسماعيل حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 شارع الجمهوريه 75العدد واالالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن بيع  376030برقم  20200211، قيد فى  1000000.000دمرداش متولي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبده عيد ال -  95

 2محل رقم  -ش مصطفى النحاس  59حلويات ، بجهة : 

عن تجارة  429222برقم  20200216، قيد فى  10000.000محمد عبدهللا محمد النمراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 الدور الثالث 6محل رقم  123شارع حسن المأمون بلوك  1،3العقار رقم  -: فرنتشر تاون مول  موبليات ، بجهة

عن  429226برقم  20200217، قيد فى  100000.000عمرو حجاج علي علي حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 48شارع اسماعيل صبري شقه  4تسويق عقاري ، بجهة : 

عن  429281برقم  20200223، قيد فى  10000.000راضي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جابر ابراهيم عبدال -  98

 شارع فلسطين جسر السويس 43مقهي و اداره و تعهد بوفيهات ، بجهة : 

عن  429271برقم  20200223، قيد فى  10000.000ريهام صبرى سليمان محمد الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 المنطقه العاشره 21بلوك  8احمد الزمر قطعه  8العاب رياضيه ، بجهة : صاله 

عن  429294برقم  20200224، قيد فى  100000.000محمد سعيد عليوه علي عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 عالحي الساب -شارع محمد فريد ابو حديد  54تجاره وتوريد الكرتون والمنتجات الورقيه ، بجهة : 

عن كافيتريا ،  429225برقم  20200217، قيد فى  3000.000كرم محمود علي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 عرب الطوايله -شارع احمد داود خليفه  2بجهة : 

 عن 429145برقم  20200203، قيد فى  20000.000مثال الكرم مراد محمد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 عماره الحى الثامن 17مشروع ال 18عماره  2ستوديو تصوير ، بجهة : محل 

عن اكسسوار  429158برقم  20200204، قيد فى  10000.000مينا سمير فوزي عزمي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 25ش الخليفه المأمون محل رقم  60، بجهة :  2019لسنة  1194موافقه امنيه رقم  -كمبيوتر 

عن بيع  429255برقم  20200219، قيد فى  10000.000رشدي انور رشدي سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 شارع حسين جاويش شارع االربعين 6اجهزه كهربائيه ومستلزمات دش ، بجهة : المطريه 

عن بيع  429255برقم  20200219، قيد فى  10000.000رشدي انور رشدي سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 شارع حسين جاويش شارع االربعين 6اجهزه كهربائيه ومستلزمات دش ، بجهة : المطريه 

عن مقاوالت  429287برقم  20200224، قيد فى  50000.000محمد جابر صابر سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 شارع عفيفى عفت 8حكومية ، بجهة : 

عن  429235برقم  20200217، قيد فى  5000.000عبدالجواد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى محمود  -  107

 شارع عبدالحميد شومان م الثامنة شقة بالدور االرضى 9توريد مستلزمات ديكور ومواد بناء ، بجهة : 

عن توريدات  429305برقم  20200226، قيد فى  50000.000نبيله قالده عبدالسيد قالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

 ش يعقوب بطرس من ش صعب صالح 15عموميه دون مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و توريد العماله ، بجهة : 

عن بيع  429319برقم  20200227، قيد فى  10000.000عماد بشرى بدري رشيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

االديب محمد السباعى عمارات حتشبسوت وتوت  4ج بالدور االرضى شاع 26ج , 25جهة : محل رقم االكسسوارات الحريمى ، ب

 عنخ امون

 429211برقم  20200213، قيد فى  10000.000هدير شحاته اسماعيل محمد الغنيمي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 شارع احمد عبد الحافظ من شارع عمر المختار 7جهة : عن تاجير وتجهيز كافتيريات ومدن ترفيهيه وتوريدات عموميه ، ب

عن  429256برقم  20200219، قيد فى  5000.000مروان عبدالسالم صالح عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

امة مسابقات ويقيه واقاقامة وتنظيم المسابقات واالحتفاالت الرياضيه خدمات االلعاب الترفيهيه اقامة وتنظيم الحفالت والعروض التش

، بجهة : ش  2019لسنة  1211والتلى ماتش ) فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ( موافقة امن رقم 

 مصطفى النحاس 96



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن بيع  429259برقم  20200220، قيد فى  20000.000محمود حسن احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 شقه ارضى ج ادارى صقر قريش الحى العاشر 92بلوك  11تصوير ومستلزماتها ، بجهة : عماره االالت 

عن تجارة  429309برقم  20200226، قيد فى  20000.000عمرو ربيع يوسف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريد كماليات واكسسوارات السيارات واالجهزه الكهربائيه والتوريدات العموميه فيمل

 1217برج المساحه ش الفريق كمال حسن شيراتون النزهه مربع  3عقار  2العماله ، بجهة : محل رقم 

عن تجارة  429213برقم  20200213، قيد فى  10000.000حسن محمد ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش منشية التحرير ع.شمس الشرقيه 35ة : نظارات شمسيه ، بجه

عن بالى  429199برقم  20200204، قيد فى  5000.000سيد عمرو سيد ابو شامه محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 4، بجهة :  2019لسنه  1174استيشن ) فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ( موافقه امنيه رقم 

 النزهه 2شارع مراد الشريعى 

عن  429167برقم  20200206، قيد فى  500000.000فؤاد السيد عبد المهدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفي -  116

 شارع الكابالت128ورشه خراطه وتشغيل المعادن ومركز صيانه معدات محطات معالجه المياه ، بجهة : 

عن بقاله جمله  429170برقم  20200206، قيد فى  10000.000وائل سعيد جمال حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 شارع الحسامى 5، بجهة : 

عن  4444444برقم  20200220، قيد فى  50000.000جورج ناجي انطوان يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ا المنطقه الصناعيه امتداد شارع رمسيس 15سماسره العقارات تاجير وبيع وشراء تسويق عقاري ، بجهة : 

عن  429244برقم  20200219، قيد فى  100000.000احمد عبد العال السيد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش مسجد الزهراء 89عقار  1أعمال صيانة عامه ومقاوالت عامه ، بجهة : وحده اداريه رقم 

عن مقهي ،  429261برقم  20200220فى ، قيد  10000.000احمد جمال ابو ضيف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 ح الناظر من شارع الخليل ابراهيم 8بجهة : 

عن  403763برقم  20200226، قيد فى  100000.000احمد مهدى محمد ابو العنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش الحريه عرب الجسر 57ورشه مالبس جاهزة ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 يود شركات  ق  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه جورج ميشيل جروج بوابجيان وشريكته   شركة  ،  اقامه تشغيل واداره مطاعم فيما عدا العائمه وتقديم جميع انواع  -  1

 20200202ى ،قيدت ف 1200000.000الماكوالت والمشروبات وتجهيز الوجبات الغذائيه وتوريد المواد الغذائيه   ،رأس مالها   

، عن اقامه تشغيل واداره مطاعم فيما عدا العائمه وتقديم جميع انواع الماكوالت والمشروبات وتجهيز الوجبات  429135برقم 

 أ ( ش احمد قمحه4بالعقار رقم ) 8الغذائيه وتوريد المواد الغذائيه ، بجهة : المحل رقم 

ال التصميمات االنشائية واعداد الرسوم التنفيذية والمقاوالت  ،رأس مالها   رامز طلعت رشدى وشريكه   شركة  ،  القيام باعم -  2

، عن القيام باعمال التصميمات االنشائية واعداد الرسوم التنفيذية  429151برقم  20200204،قيدت فى  10000.000

 متفرع من امتداد مكرم عبيد -ش عبد الحكيم الرفاعى  51والمقاوالت ، بجهة : 

 20200220،قيدت فى  12000.000احمد عبد الخالق وشريكه   شركة  ،  تسويق العبي كره القدم   ،رأس مالها    كريم -  3

 شارع منقريوس جرجس دير المالك 2، عن تسويق العبي كره القدم ، بجهة :  429260برقم 



 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

برقم  20200225،قيدت فى  600000.000محمد سعاده و شركاه   شركة  ،  تجارة و بيع السيارات  ،رأس مالها    -  4

، عن تجارة و بيع السيارات ، بجهة : الدور االرضى و الدور االول الكائن بفندق و دار حرس الحدود و مقره طريق  429304

 الشيراتون الماظة

ظمه محمد عماد محمد يونس وشركاه   شركة  ،  اعمال وخدمات توريد وتركيب وتشغيل وصيانه جميع المعدات واالن -  5

الكهربائيه من جهد متوسط ومنخفض وانظمه انذار واطفاء الحريق وانظمه المراقبه بالكاميرات والتحكم فى الدخول وانظمه التحكم 

ومراقبه المبانى وانظمه التكييف وكذلك االعمال المدنيه من انشاءات وتشطيبات داخليه وخارجيه وكذلك تشغيل وصيانه هذه 

، عن اعمال وخدمات  429150برقم  20200204،قيدت فى  750000.000ميه   ،رأس مالها   االجهزة والمقاوالت العمو

توريد وتركيب وتشغيل وصيانه جميع المعدات واالنظمه الكهربائيه من جهد متوسط ومنخفض وانظمه انذار واطفاء الحريق وانظمه 

انى وانظمه التكييف وكذلك االعمال المدنيه من انشاءات المراقبه بالكاميرات والتحكم فى الدخول وانظمه التحكم ومراقبه المب

 ش عبد هللا دراز 21وتشطيبات داخليه وخارجيه وكذلك تشغيل وصيانه هذه االجهزة والمقاوالت العموميه ، بجهة : 

لتجاريه   ،رأس مالها   اسامه مالكه بقطر عبد المالك وشريكه   شركة  ،  المقاوالت العموميه وتوريد مواد البناء والتوكيالت ا -  6

، عن المقاوالت العموميه وتوريد مواد البناء والتوكيالت التجاريه ، بجهة  429283برقم  20200223،قيدت فى  100000.000

 عين شمس -النزهه الجديده  -زهره المدينه  7بلوك  8: قطعه 

الحريمى والمصنوعات الجلديه   ،رأس مالها   شركه هانى يوسف وشريكه   شركة  ،  تجاره االكسسوار والمستلزمات  -  7

، عن تجاره االكسسوار والمستلزمات الحريمى والمصنوعات الجلديه ،  429232برقم  20200216،قيدت فى  50000.000

 محل تجارى بالدور االرضى -( حاره االرناووطى سابقا محمد نصار حاليا 1بجهة : )

نظيم المعارض والمؤتمرات فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص سلوي عبده وشريكتها   شركة  ،   ت -  8

، عن تنظيم المعارض  429278برقم  20200219،قيدت فى  20000.000،رأس مالها     1094موافقه امنيه رقم  -االزمه 

شارع ابراهيم  5، بجهة :  1094رقم  موافقه امنيه -والمؤتمرات فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علي التراخيص االزمه 

 امتداد عباس العقاد -ابو النجا 

 5000.000طاهر حسن البنا وشريكه   شركة  ،  تشغيل واداره المطاعم والكافتريات وتوريد المواد الغذائيه  ،رأس مالها    -  9

ش  4المواد الغذائيه ، بجهة : العقار  ، عن تشغيل واداره المطاعم والكافتريات وتوريد 429262برقم  20200220،قيدت فى 

 مصطفى رفعت مساكن شيراتون المطار عمارات التعمير واالسكان

عالء الدين عبد الحليم ابراهيم طه وشريكته   شركة  ،  دعايه واعالن ومطبوعات )فيما عدا خدمات االنترنت وفيما عدا  -  10

،قيدت  10000.000،رأس مالها     2019لسنه  985افقه امنيه رقم اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف (مو

، عن دعايه واعالن ومطبوعات )فيما عدا خدمات االنترنت وفيما عدا اصدار الصحف والمجالت  429266برقم  20200220فى 

 شارع على امين 46، بجهة :  2019لسنه  985والكتب الدينيه والمصاحف (موافقه امنيه رقم 

 20200206،قيدت فى  100000.000مد بدر وشركاه   شركة  ،  تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائيه  ،رأس مالها   اح -  11

 قسم مدينة نصر ثان 4ش السد العالى  فيال رقم  17، عن تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائيه ، بجهة :  429164برقم 

كة  ،  تجاره وتوزيع مستلزمات المبيدات الحشريه وتقديم الخدمات الزراعيه رضوى حسين عبدالمنعم احمد وشريكها   شر -  12

برقم  20200211،قيدت فى  10000.000وتقديم خدمات اعمال النظافه والبيئه والصحه العامه ورش المبيدات   ،رأس مالها   

تقديم خدمات اعمال النظافه والبيئه ، عن تجاره وتوزيع مستلزمات المبيدات الحشريه وتقديم الخدمات الزراعيه و 429185

) مائه خمسه وعشرون ( تقسيم حى الملتقى العرب من القطعه رقم  125والصحه العامه ورش المبيدات ، بجهة : القطعه رقم 

 ) اربعه ( بناحيه النزهه4)واحد ( كدستر بحوض مصر الجديده رقم 1ص( ضمن  44)اثنان وتسعون( رمزيه من القطعه )92

برقم  20200226،قيدت فى  15000.000ر صالح حامد غالى وشريكه   شركة  ،  جزاره   ،رأس مالها   نص -  13

 المالصق والمتاخم لممر المدخل الرئيسى 1المنطقه الثامنه محل  30تقسيم بلوك  26، عن جزاره ، بجهة : العقار  429310

للغير و التوريدات العموميه )فيما عدا الدعايه و االعالن و  جمال بكر قطب و شركاه   شركة  ،  تخليص جمركي و النقل -  14

، عن تخليص  429333برقم  20200227،قيدت فى  100000.000الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله (  ،رأس مالها   

 9و توريد العماله ( ، بجهة :  جمركي و النقل للغير و التوريدات العموميه )فيما عدا الدعايه و االعالن و الكمبيوتر و مستلزماته

 مساكن حلميه الزيتون 11شارع 



 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

 40000.000احمد سعيد محمد وشريكه   شركة  ،  تجهيز وبيع الحلويات الشرقيه والغربيه والمخبوزات   ،رأس مالها    -  15

بالدور  1جهة : محل ، عن تجهيز وبيع الحلويات الشرقيه والغربيه والمخبوزات ، ب 429282برقم  20200223،قيدت فى 

 مشروع اسكان القبه عمارات الشركه السعوديه 34االرضي بالعماره 

برقم  20200216،قيدت فى  65000.000لوكانده جلوريا  )عاصم مرسى وشركاه(   شركة  ،  لوكانده   ،رأس مالها    -  16

 ش عماد الدين 26، عن لوكانده ، بجهة :  429214

د الدالي وشريكه   شركة  ،   توريدات عامه ) دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته طارق عبدالعزيز محم -  17

، عن  429279برقم  20200220،قيدت فى  500000.000ودون توريد العماله ( ومقاوالت عامه ومتخصصه  ،رأس مالها   

ماته ودون توريد العماله ( ومقاوالت عامه ومتخصصه ، بجهة توريدات عامه ) دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلز

 ا ش الدكتور عز الدين طه 23بالعقار  1بالدور  6: شقه 

شوقى محمد محمود وشركاة   شركة  ،  تجارة الملح وتصدير وتوريد وتعبئه  وتصدير الخضروات والفاكهه  ،رأس مالها    -  18

، عن تجارة الملح وتصدير وتوريد وتعبئه  وتصدير الخضروات  429275برقم  20200223،قيدت فى  225000.000

 عمارات الضباط الزهراء بجوار مخازن السالب 839والفاكهه ، بجهة : عمارة 

برقم  20200226،قيدت فى  10000.000مروة  فتحي  وشريكها   شركة  ،  التسويق العقاري   ،رأس مالها    -  19

 ب شارع االسماعليه منطقه الهجانه 7، عن التسويق العقاري ، بجهة :  429313

لقرى والمخيمات السياحيه والمقاوالت شريف الغمراوى وشركاه   شركة  ،  القيام باعمال التنميه السياحيه واقامه واداره ا -  20

، عن القيام باعمال التنميه  429153برقم  20200204،قيدت فى  50000.000والتصدير والتوكيالت التجاريه  ،رأس مالها   

ات عمارات عمار 32السياحيه واقامه واداره القرى والمخيمات السياحيه والمقاوالت والتصدير والتوكيالت التجاريه ، بجهة : 

 مجلس الدفاع الوطنى

،قيدت فى  1000000.000حنان سمير وشركائها   شركة  ،  تطوير وانشاء القري السياحيه والعقاريه   ،رأس مالها    -  21

 42بلوك  14ش مصطفي النحاس ق  85، عن تطوير وانشاء القري السياحيه والعقاريه ، بجهة :  3333333برقم  20200211

 الدور الثالث 5 منطقه ثامنه شقه رقم

احمد محمد اسماعيل محمود البريدى وشركاه   شركة  ،  دعايه واعالن وتنظيم وادارة المؤتمرات ) فيما عدا اصدار  -  22

الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف فيما عدا خدمات  االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ( موافقة امن رقم 

، عن دعايه واعالن وتنظيم وادارة  429239برقم  20200218،قيدت فى  50000.000رأس مالها   ،  2019لسنة  1245

المؤتمرات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف فيما عدا خدمات  االنترنت بعد الحصول على 

 ش محمد فريد ابوحديد الحى السابع 36 - 8، بجهة : شقه رقم  2019لسنة  1245التراخيص الالزمه ( موافقة امن رقم 

عبد الحميد فائق عبد الحميد صادق وشركائه   شركة  ،  التعبئه والتغليف والتوزيع والتوريد لالغذيه والمأكوالت  -  23

س لتجاريه   ،رأوالمشروبات )دون الكحوليه ( واداره وتاجير المطاعم الثابته والكافيتريات )فيما عدا السياحيه (واداره االسواق ا

، عن التعبئه والتغليف والتوزيع والتوريد لالغذيه والمأكوالت  429272برقم  20200223،قيدت فى  50000.000مالها   

والمشروبات )دون الكحوليه ( واداره وتاجير المطاعم الثابته والكافيتريات )فيما عدا السياحيه (واداره االسواق التجاريه ، بجهة : 

 4شقه -الدور العاشر -لعبور عمارات ا 27

هشام محمد محمد سليمان شحنه وشركاه   شركة  ،  االستشارات االداريه التدريب والتنميه البشريه وخدمات الصيانه  -  24

 مموافقه امنيه رق -والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا االمن والحراسه بعد الحصول علي التراخيص الالزمه 

، عن االستشارات االداريه التدريب  429289برقم  20200224،قيدت فى  60000.000،رأس مالها      2019لسنة  1244

والتنميه البشريه وخدمات الصيانه والتوريدات العموميه فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا االمن والحراسه بعد الحصول علي 

 -( شارع البرادعي من شارع طه حسين النزهه الجديده 18، بجهة : ) 2019لسنة  1244موافقه امنيه رقم  -التراخيص الالزمه 

 ( بالدور الثاني4مكتب )

حمديه محمد عبد الغفار وشريكها   شركة  ،  المقاوالت العامه واالستشارات الهندسيه واعمال الديكور والتشطيبات  -  25

، عن المقاوالت العامه واالستشارات  429178برقم  20200209ت فى ،قيد 100000.000والتصميم الداخلي   ،رأس مالها   

 ش بديع خيري الدور الثامن 4الهندسيه واعمال الديكور والتشطيبات والتصميم الداخلي ، بجهة : 



 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

برقم  20200219،قيدت فى  20000.000وائل فوزي وشريكه   شركة  ،  تجاره اقمشه قطاعى   ،رأس مالها    -  26

 ح حلقوم الجمل التربيعه خلف مسجد الغورى االزهر 4عن تجاره اقمشه قطاعى ، بجهة :  ، 429254

محمود عيد محمود عطيه وشريكه   شركة  ،  توريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون  -  27

، عن توريدات عموميه ) فيما عدا  429240برقم  20200217،قيدت فى  250000.000توريد العماله (  ،رأس مالها   

شارع  -عمارات العبور - 2الدور التاسع عماره  91مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله ( ، بجهة : شقه 

 صالح سالم

والكمبيوتر وتوريد  علي علي حسن عز الدين وشريكه   شركة  ،   توريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن -  28

، عن توريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت  429248برقم  20200219،قيدت فى  100000.000العماله (  ،رأس مالها   

 عمارات  السعوديه ش النزهه 6الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريد العماله ( ، بجهة : 

برقم  20200203،قيدت فى  45000.000بالجملة  ،رأس مالها    اكرم قديس مشرقى وشريكيه   شركة  ،  تجارة الورق -  29

 ش احمد عصمت 218، عن تجارة الورق بالجملة ، بجهة :  429138

،قيدت فى  2000000.000احمد محمد احمد احمد ابوجبل وشركاه   شركة  ،  فقرة ) ج ( نقل سياحى  ،رأس مالها    -  30

ش صقر قريش  - 119عقار رقم  -الدور االول  - 5نقل سياحى ، بجهة : شقة رقم  ، عن فقرة ) ج ( 429187برقم  20200211

 مساكن شيراتون المطار -

،قيدت فى  10000.000ادوارد شحاته عبد هللا وشركاه   شركة  ،  تجاره المحركات الكهربائيه   ،رأس مالها    -  31

 شارع نجيب الريحاني 55عقار  1بجهة : محل رقم ، عن تجاره المحركات الكهربائيه ،  4444444برقم  20200224

،قيدت فى  12000.000امير جرجس اسكندر وشركاه   شركة  ،  تجاره الخردوات والمفروشات بالتجزئه   ،رأس مالها    -  32

 ش اسماعيل رمزى 7، عن تجاره الخردوات والمفروشات بالتجزئه ، بجهة :  429270برقم  20200223

د السيد فواز وشركاه   شركة  ،  سوبر ماركت لتجاره الجمله والقطاعى فى المواد الغذائيه والحلويات المعلبه اسالم محم -  33

، عن سوبر  429152برقم  20200204،قيدت فى  15000.000والجافه والخردوات والسجائر بكافه انواعها   ،رأس مالها   

 -والحلويات المعلبه والجافه والخردوات والسجائر بكافه انواعها ، بجهة : محل ماركت لتجاره الجمله والقطاعى فى المواد الغذائيه 

 عزبه الهجانه مدينه نصر نصر اول -السد العالى  3بشارع رقم  11بالعقار رقم  -يسار المدخل 

ايه واالعالن احمد فايز السيد ماضى وشريكه   شركة  ،  مقاوالت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت الدع -  34

، عن مقاوالت عامه  429207برقم  20200213،قيدت فى  100000.000والكمبيوتر ودون توريد العماله (   ،رأس مالها   

 شارع الحريه 66وتوريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله ( ، بجهة : 

ركة  ،  اعداد وتقديم وجبات جاهزة ومأكوالت ساخنه ومشروبات فيما عدا الكحوليات   ،رأس محمد احمد نصر وشركاه   ش -  35

، عن اعداد وتقديم وجبات جاهزة ومأكوالت ساخنه ومشروبات  429166برقم  20200206،قيدت فى  20000.000مالها   

 مكرر ش شمس الدين الذهبي أرض الجولف 31فيما عدا الكحوليات ، بجهة : 

سليمان مصطفى عبداللطيف احمد وشريكه   شركة  ،  اقامه واداره المطاعم الثابته والكافيهات لتقديم الماكوالت والمشروبات  -  36

عدا المشروبات الكحوليه وتقديم خدمات الكاترينج وتوريد الوجبات الجاهزه والتوريدات العموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

، عن  429234برقم  20200217،قيدت فى  20000.000،رأس مالها     2019/1228عالن موافقه توريد مواد الدعايه واال

اقامه واداره المطاعم الثابته والكافيهات لتقديم الماكوالت والمشروبات عدا المشروبات الكحوليه وتقديم خدمات الكاترينج وتوريد 

،  2019/1228تلزماته ودون توريد مواد الدعايه واالعالن موافقه الوجبات الجاهزه والتوريدات العموميه دون الكمبيوتر ومس

 ش شمس الدين الذهبى21بجهة : 

مصطفى محمود مصطفى ابراهيم و شريكه   شركة  ،  المقاوالت العامه و التوريدات دون مجاالت الدعاية و االعالن و  -  37

، عن المقاوالت العامه و  429311برقم  20200226فى ،قيدت  500000.000الكمبيوتر و توريد العماله  ،رأس مالها   

ش امتداد  208الدور االرضى  2التوريدات دون مجاالت الدعاية و االعالن و الكمبيوتر و توريد العماله ، بجهة : شقة رقم 

 مدينه نصر ثان 2رمسيس 



 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

هزه الخاصه بمهمات المكاتب دون الحاسب اشرف محمد احمد شعبان وشريكته   شركة  ،  بيع وصيانه جميع االالت واالج -  38

، عن بيع وصيانه جميع  429156برقم  20200204،قيدت فى  100000.000االلي واالجهزه االلكترونيه   ،رأس مالها   

شارع جورج اسود من شارع  18االالت واالجهزه الخاصه بمهمات المكاتب دون الحاسب االلي واالجهزه االلكترونيه ، بجهة : 

 عبد الجليل صبري

 20200209،قيدت فى  20000.000احمد على محمد عبدهللا وشريكه   شركة  ،  تجاره وتركيب العطور   ،رأس مالها    -  39

 الحى العاشر -شارع النقطه  415، عن تجاره وتركيب العطور ، بجهة :  429171برقم 

لكهرباء والحريق واعمال المقاوالت العمومية  ،رأس مالها   شريف شحاته دسوقى وشركاه   شركة  ،  مقاوالت التكييف وا -  40

، عن مقاوالت التكييف والكهرباء والحريق واعمال المقاوالت العمومية ،  429216برقم  20200216،قيدت فى  500000.000

 بمشروع هليوبوليس جاردنز بحى الملتقى العربى B - 42بعمارة رقم  104و  103بجهة : شقة رقم 

،قيدت فى  20000.000تصميمات هندسيه   ،رأس مالها   -ديكور -هشام زكى وشريكه   شركة  ،  المقاوالت عامه  -  41

ش جاد الحق شيراتون  12شقه  33تصميمات هندسيه ، بجهة : -ديكور -، عن المقاوالت عامه  429175برقم  20200209

 المطار

،قيدت فى  10000.000ره المحركات الكهربائيه   ،رأس مالها   ادوارد شحاته عبدهللا وشركاه   شركة  ،  تجا -  42

 شارع نجيب الريحانى 55بالعقار رقم  1، عن تجاره المحركات الكهربائيه ، بجهة : المحل رقم  429288برقم  20200224

اضي بغرض بيعها او ناجح ظريف تغيان وشركاه   شركة  ،  شراء وتقسيم االراضي ومقاوالت )شراء وتملك وتقسيم االر -  43

بنائها وبيع الوحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والخدميه او تاجيرها او استغاللها وكذلك اقامه مدن سكنيه او سياحيه او اسواق 

ملوكه متجاريه او خدميه او تعليميه او ترفيهيه والقيام باعمال المقاوالت العموميه واعمال االنشاءات والتسويق العقاري للوحدات ال

،  429163برقم  20200206،قيدت فى  400000.000للشركه او للغير و انشاء واداره المطاعم بكل انواعها   ،رأس مالها   

عن شراء وتقسيم االراضي ومقاوالت )شراء وتملك وتقسيم االراضي بغرض بيعها او بنائها وبيع الوحدات السكنيه والتجاريه 

او استغاللها وكذلك اقامه مدن سكنيه او سياحيه او اسواق تجاريه او خدميه او تعليميه او ترفيهيه  واالداريه والخدميه او تاجيرها

والقيام باعمال المقاوالت العموميه واعمال االنشاءات والتسويق العقاري للوحدات المملوكه للشركه او للغير و انشاء واداره المطاعم 

 لمنطقه التاسعها - 1بلوك  13بكل انواعها ، بجهة : قطعه 

محمد مصطفى وشركاه   شركة  ،  التوريدات العموميه ) فيماعدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريدالعماله (  -  44

، عن التوريدات العموميه ) فيماعدا  429317برقم  20200226،قيدت فى  100000.000خدمات البترول  ،رأس مالها   

 ش عبدالمنعم الحسينى3بالعقار  2والكمبيوتر وتوريدالعماله ( خدمات البترول ، بجهة : شقه  مجاالت الدعايه واالعالن

محمد عبد الغفار احمد وشركاه   شركة  ،  تصدير ومطبعة ) فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا خدمات اصدار الصحف و  -  45

،رأس مالها     2019لسنة  1208موافقة امنية رقم  -الالزمة (المجالت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص 

، عن تصدير ومطبعة ) فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا خدمات اصدار  429198برقم  20200212،قيدت فى  30000.000

،  2019لسنة  1208موافقة امنية رقم  -الصحف و المجالت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص الالزمة (

 شارع عبد هللا المزين من شارع االقصر 27بجهة : 

احمد منير عبد العزيز الجمل وشريكه   شركة  ،  صاله العاب رياضيه فيما عدا العالج الطبيعي   ،رأس مالها    -  46

ش النور  8ي ، بجهة : ، عن صاله العاب رياضيه فيما عدا العالج الطبيع 429148برقم  20200204،قيدت فى  100000.000

 2ق  1217مساكن شيراتون 

 20200219،قيدت فى  15000.000نيفين وشركائها   شركة  ،  تعبئه وتجاره احبار الطباعه ومذيباتها   ،رأس مالها    -  47

ر محطه شارع سو 10، عن تعبئه وتجاره احبار الطباعه ومذيباتها ، بجهة : محل بالدور االرضى عقار رقم  429257برقم 

 الكهرباء

سعيد والسيد محمد عنتر الزغبى   شركة  ،  االشراف الفنى والهندسى على اعمال المبانى والخرسانات واعمال المقاوالت  -  48

كالخرسانات واعمال التشطيبات بكافه انواعها والخدمات الهندسه المتكامله واداره المشروعات الخاصه بالتشييد والبنا وتوريدات 

، عن االشراف الفنى  429149برقم  20200204،قيدت فى  100000.000العقارى   ،رأس مالها   مواد البناء واالستثمار 

والهندسى على اعمال المبانى والخرسانات واعمال المقاوالت كالخرسانات واعمال التشطيبات بكافه انواعها والخدمات الهندسه 



 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

( بالدور االرضى 3مواد البناء واالستثمار العقارى ، بجهة : شقه )المتكامله واداره المشروعات الخاصه بالتشييد والبنا وتوريدات 

 المنطقه العاشره -شارع ابراهيم ناجى  22بلوك  18بالعقار المقام على القطعه 

محمد حسين وشركاه   شركة  ،  تسويق عقارى واداره مشروعات عقاريه فيماعدا خدمات االنترنت موافقه امنيه  -  49

، عن تسويق عقارى واداره مشروعات  3333333برقم  20200203،قيدت فى  10000.000الها   ،رأس م  2019/1145

 ، بجهة : كائن بالعقار برج القبه ح القبه قسم ح القبه 2019/1145عقاريه فيماعدا خدمات االنترنت موافقه امنيه 

وجميع المنتجات المصريه   ،رأس مالها   ساميه السعيد ابراهيم وشريكتها   شركة  ،  تصدير الموبليات الخشبيه  -  50

 3، عن تصدير الموبليات الخشبيه وجميع المنتجات المصريه ، بجهة :  429169برقم  20200209،قيدت فى  50000.000

 شارع عطوه متفرع من شارع عين شمس حلميه الزيتون

ت عامه وتوريدات عامه ) فيما عدا الدعايه هانى خليل محمد وشريكه   شركة  ،  تسويق عقارى لحساب الغير ومقاوال -  51

، عن تسويق عقارى  429209برقم  20200213،قيدت فى  10000.000واالعالن والكمبيوتر وتوريد العماله (  ،رأس مالها   

ب شارع  28لحساب الغير ومقاوالت عامه وتوريدات عامه ) فيما عدا الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريد العماله ( ، بجهة : 

 93انور المفتى الدور التاسع شقه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     20200202، وفى تاريخ    412787:  سمير زكى حسن الكفورى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم   - 1

 امر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     20200202، وفى تاريخ    401625خالد احمد ابراهيم فايق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 امر محو لترك التجارة

تم    20200202، وفى تاريخ    424827فرد  ،  سبق قيده برقم :  هانى عبد الفتاح عبد الرسول ابراهيم  ،  تاجر   - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    20200205، وفى تاريخ    304078نبيل شكري خوري  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    20200205، وفى تاريخ    304078،  سبق قيده برقم : نبيل شكرى خورى  ،  تاجر فرد     - 5

 محو لترك التجاره

تم محو/شطب    20200205، وفى تاريخ    415868عمرو محمد لطفى محمد البغدادى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     20200205، وفى تاريخ    388418تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   زينب سعيد احمد على  ،   - 7

 امر محو لترك التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب    20200206، وفى تاريخ    421074باسم عبدالمنعم عبدربه رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم محو/شطب السجل     20200209، وفى تاريخ    411600ميخائيل موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : شنوده بدر    - 9

 ش ضياء الحق م نصر 20عقار  1الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ محل رقم 

محو/شطب السجل   تم   20200209، وفى تاريخ    408152مصطفى سالم محمد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200209، وفى تاريخ    416397خالد محروس حسن سيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200209، وفى تاريخ    395153اسحق وجيه سيد نصيف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 المنطقه العاشره-ش ابراهيم ناجي 37بلوك 22الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم محو/شطب السجل     20200209، وفى تاريخ    418978رباب يونس محمد يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200211، وفى تاريخ    390070،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :  فتحى حسن ابراهيم سوار    - 14

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200211، وفى تاريخ    416370مرنا ميخائيل وليم ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200212، وفى تاريخ    396438لى محمد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عاصم متو   - 16

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200212، وفى تاريخ    147074مصطفي عبدالحميد احمد حنفي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل  ترك    20200212، وفى تاريخ    272248زكريا عيد علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 التجاره

تم محو/شطب    20200213، وفى تاريخ    414590مصطفى سيد سيد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200213، وفى تاريخ    109469الدكتور سمير نجيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 ترك التجارة

تم محو/شطب    20200216، وفى تاريخ    411169هيثم محمد هنائى عبد الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200217، وفى تاريخ    242101محمد احمد السيد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 ترك التجارة

تم محو/شطب    20200217، وفى تاريخ    404035محمد محمود محمد عطية  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200217، وفى تاريخ    428436عبدهللا امين طه احمد رجال  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

 السجل  ترك الجارة

تم محو/شطب    20200218، وفى تاريخ    417456احمد نبيل عبد المعبود عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 السجل  امر محو لترك التجارة



 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

تم محو/شطب    20200218، وفى تاريخ    416528ايمن محمد على مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200218، وفى تاريخ    426346حمدى حسن على على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

 فرعامر محو بالغاء ال

تم محو/شطب    20200219، وفى تاريخ    340366عبيرمحمد عبدالرازق السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200219، وفى تاريخ    276914نبيل حلمي حكيم ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

 محو لترك التجارة امر

تم محو/شطب السجل     20200220، وفى تاريخ    417080محمد يوسف سعد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200220، وفى تاريخ    322566رزق محمد احمد عبدالعاطي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 لسجل  امر محو لترك التجارةا

تم محو/شطب    20200223، وفى تاريخ    386176فادى فهمى تاوفيلس اندراوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 32

 السجل  امر محو لترك التجاره

تم    20200225، وفى تاريخ    423758اشرف مصطفى نور سالم عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم    20200225، وفى تاريخ    391654محمد ايهاب عبد الحميد صالح بسام  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 34

 محو/شطب السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200225، وفى تاريخ    400906امينه محمد على اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 35

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200225، وفى تاريخ    411732محمد عبد العال قاسم على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 36

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب    20200226، وفى تاريخ    419638بق قيده برقم : اشرف عبد الرحيم عبد الهادى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 37

 السجل  امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    230803بشري محمد هالل علي  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 38

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    349981،  سبق قيده برقم :   ايمان بديع جرجس بشاى  ،  تاجر فرد   - 39

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    386578سعيد احمد محفوظ على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 40

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    417693ر فرد  ،  سبق قيده برقم : جرجس كمال ثابت حنا  ،  تاج   - 41

 امر محو لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    335331حنان بسيوني السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 42

 امرمحو  لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    424293تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :   انجيل رشدى ناشد نخله  ،   - 43

 امر محو لترك التجارة



 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 محو/شطب السجل     20200227، وفى تاريخ    252146يسري يوسف نصيف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 44

 امر محو لترك التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال ,   20200202وفي تاريخ ،   412468محمد شعراوى محمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200202وفي تاريخ ،   416770مؤمن محمد مختار السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ديل رأس المال , وصف تم تع  20200202وفي تاريخ ،   425903امال محمد بكر مراد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

 جنيه   1000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200202وفي تاريخ ،   381440احمد سمير عبد هللا عبد هللا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

  جنيه  300000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200202وفي تاريخ ،   399928محمد احمد السيد احمد دنيا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

 جنيه   1000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200203وفي تاريخ ،   413132محمود محمد هوارى سعداوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

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

تم تعديل رأس   20200204وفي تاريخ ،   405950نور الهدى عبدالمجيد امام الجوهرى عبيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

 جنيه   1000000.000له ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس   20200204وفي تاريخ ،   415739ندى محمد صالح زكى السيد القطان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200204وفي تاريخ ،   402485مارك عماد عدلى زكى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

 جنيه   300000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   20200204وفي تاريخ ،   400319ابراهيم عبد المعطى ابراهيم على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

 جنيه   500000.000ال ليصبح رأس ماله ،, وصف التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال ,   20200205وفي تاريخ ،   427989مصطفى عمر محمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

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

تم تعديل رأس المال ,   20200205وفي تاريخ ،   412645يده برقم محمد السيد محمد عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبق ق -  12

 جنيه   5000000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   20200206وفي تاريخ ،   415912الهامى عبد المحسن  فرج مصلحى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

 جنيه   100000.000ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تع

تم تعديل رأس المال ,   20200206وفي تاريخ ،   419301حجازى مفضل ماضى احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

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



 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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200206وفي تاريخ ،   280723، سبق قيده برقم اسامه فايز عبدالمالك  تاجر فرد ، -  15

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200206وفي تاريخ ،   280723اسامه فايز عبدالمالك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

 جنيه   500000.000ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعدي

تم تعديل رأس المال , وصف   20200206وفي تاريخ ،   280723اسامه فايز عبدالمالك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200209وفي تاريخ ،   415244،، سبق قيده برقم سارة خيرى محمد حسن يوسف  تاجر فرد  -  18

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200209وفي تاريخ ،   414866رمضان احمد محمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

 جنيه   20000.000ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعدي

تم تعديل رأس المال , وصف   20200209وفي تاريخ ،   387516مدحت حلمى حبشى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   20200209وفي تاريخ ،   422451سبق قيده برقم  مصطفى سيد عبدالسميع عبدالعزيز  تاجر فرد ،، -  21

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200210وفي تاريخ ،   377604ايمن رجاء امين محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

 جنيه   10000.000رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل

تم تعديل رأس المال , وصف   20200210وفي تاريخ ،   208960عبد الاله احمد سيد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

 جنيه   3000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200210وفي تاريخ ،   381193سبق قيده برقم  ايهاب محمد علي ناصر  تاجر فرد ،، -  24

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200211وفي تاريخ ،   416622ضياء جمال محمد محفوظ  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

 جنيه   1500000.000رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل

تم تعديل رأس المال , وصف   20200211وفي تاريخ ،   424816محمد سعيد سليمان سعيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200212وفي تاريخ ،   245228فرد ،، سبق قيده برقم حسام الدين عبدالحميد مصطفي  تاجر  -  27

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200212وفي تاريخ ،   418034عمر فتحى ابراهيم احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

 جنيه   1000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200212وفي تاريخ ،   378248محمد احمد محمد فؤاد خليل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200212وفي تاريخ ،   271521مجدي صادق مرزوق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200212وفي تاريخ ،   288408امير يونان جرجس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

 جنيه   1000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

أس المال , وصف تم تعديل ر  20200213وفي تاريخ ،   419962محمد مجدى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

تم تعديل رأس المال ,   20200213وفي تاريخ ،   380425الحسين فوزي محمد خالد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200213وفي تاريخ ،   415680ه محمد بدر عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم نعم -  34

 جنيه   50000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعديل   20200213وفي تاريخ ،   427808فادى سمعان عجيب سمعان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

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

تم تعديل رأس المال ,   20200213وفي تاريخ ،   427808فادي لتوريد مستلزمات الجيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  36

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200213وفي تاريخ ،   402601عالء اسماعيل شعبان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  37

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200213وفي تاريخ ،   421817مصطفى سليم عبدالرحيم سليم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  38

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

تم تعديل رأس المال ,   20200216وفي تاريخ ،   416651عماد حمدى شاكر عبد العال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  39

 ه جني  50000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   20200216وفي تاريخ ،   429168مصطفى عبداللطيف حسن ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  40

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

تم تعديل رأس المال ,   20200216وفي تاريخ ،   395990حسين فؤاد حسين عشرى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  41

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

تم تعديل رأس المال ,   20200216وفي تاريخ ،   369540احمد ابراهيم احمد رفاعي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  42

 جنيه   20000000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   20200216وفي تاريخ ،   369540المصريه العمال التكييف والتجاره  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  43

 جنيه   20000000.000المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200216وفي تاريخ ،   412973محمود السيد البدوى احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  44

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

تم تعديل رأس المال ,   20200216وفي تاريخ ،   420051قسطنطين اشير اسرائيل يعقوب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  45

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

تم تعديل رأس المال ,   20200218وفي تاريخ ،   423245احمد عبد المحسن احمد السيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  46

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

تم تعديل رأس المال ,   20200218وفي تاريخ ،   422315برقم  محمد السعيد راغب البريشى  تاجر فرد ،، سبق قيده -  47

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

تم   20200218وفي تاريخ ،   422315البريشى للتجاره والتوريدات والمقاوالت العموميه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  48

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

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     20200219وفي تاريخ ،   376386مؤسسه جنيدي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  49

 جنيه   500000.000تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200219وفي تاريخ ،   394517اجر فرد ،، سبق قيده برقم محمد لطفى عبد اللطيف بيومى  ت -  50

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



 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

تم تعديل رأس المال ,   20200219وفي تاريخ ،   392319محمد محمد عز الدين المصرى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  51

 جنيه   50000.000لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف ا

تم تعديل رأس المال ,   20200219وفي تاريخ ،   365953سالمه محمد جمال مبروك العو  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  52

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200219وفي تاريخ ،   415989تاجر فرد ،، سبق قيده برقم   شاذلى حسن شاذلى -  53

 جنيه   1000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   20200219وفي تاريخ ،   428145فهمى محمود فهمى محمود الميهى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  54

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

تم تعديل رأس المال ,   20200219وفي تاريخ ،   408315كريم رشاد عبدالكريم على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  55

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

تم تعديل رأس المال ,   20200220وفي تاريخ ،   340787بد المجيد سليمان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم احمد ثابت ع -  56

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

تم تعديل رأس المال ,   20200220وفي تاريخ ،   428829جون يونان مكسيموس بسطا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  57

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

تم تعديل رأس المال ,   20200220وفي تاريخ ،   412683نورا عبد المنعم محمد كمال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  58

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200220وفي تاريخ ،   224235جمال علي فرجاني  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  59

 جنيه   500000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200220وفي تاريخ ،   150588محمود احمد رشوان  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  60

 جنيه   10000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعديل  20200220وفي تاريخ ،   150588محمود احمد رشدان حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  61

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

تم تعديل رأس المال ,   20200223وفي تاريخ ،   406267مصطفى رمضان السيد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  62

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

تم تعديل رأس المال   20200223وفي تاريخ ،   400470يمه حلمى عبد العزيز حسانين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم كر -  63

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

تم تعديل رأس المال ,   20200223وفي تاريخ ،   401194محمود عبد المقصود احمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  64

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200223وفي تاريخ ،   283102سمير علي حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  65

 جنيه   25000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200223وفي تاريخ ،   424490صابر بخيت محمد بهنسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  66

 جنيه   45000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ديل رأس المال , وصف تم تع  20200223وفي تاريخ ،   427234اسالم تامر ابراهيم سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  67

 جنيه   1000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200223وفي تاريخ ،   293853محمد عبده مصطفي رفاعي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  68

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



 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

تم تعديل رأس   20200223وفي تاريخ ،   406694عبد الرحمن سنوسى نصر سنوسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  69

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

تم تعديل رأس   20200224يخ ، وفي تار  329402محمد كمال الدين عبد النبي طلبه محرم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  70

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

تم تعديل رأس المال ,   20200224وفي تاريخ ،   419596سعيد منصور مبارك منصور  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  71

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

تم تعديل رأس المال ,   20200224وفي تاريخ ،   418501خالد عبدالسميع احمد عبدالسميع  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  72

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

تم تعديل رأس المال ,   20200224وفي تاريخ ،   402461مدحت ميخائيل زكى ميخائيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  73

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200224وفي تاريخ ،   374539رمضان حافظ للنظارات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  74

 جنيه   26000.000أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر

تم تعديل رأس المال , وصف   20200224وفي تاريخ ،   407031عطاهللا خلف شفيق  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  75

 جنيه   250000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200224تاريخ ،  وفي  403941سيد محمد قناوى حامد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  76

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200225وفي تاريخ ،   261243سامح عبدهللا باهي محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  77

 جنيه   500000.000ه ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال

تم تعديل رأس المال , وصف   20200225وفي تاريخ ،   405417عالء مسلم السيد مسلم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  78

 جنيه   20000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200226، وفي تاريخ   362932هاني رياض فهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  79

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200226وفي تاريخ ،   271516ابراهيم محمد محمد خليفه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  80

 جنيه   100000000.000وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   20200226وفي تاريخ ،   271516ابراهيم محمد محمد محمد خليفه ابو دوح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  81

 جنيه   100000000.000رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   20200226وفي تاريخ ،   404742قيده برقم ايمن محروس عبدالرسول مسعد  تاجر فرد ،، سبق  -  82

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

تم تعديل رأس المال ,   20200226وفي تاريخ ،   414762شكرى شاكر عبدالعال دراز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  83

 جنيه   250000.000أس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل ر

تم تعديل رأس المال ,   20200226وفي تاريخ ،   424019جورج جيد مجلع ميخائيل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  84

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

تم تعديل رأس المال , وصف   20200227وفي تاريخ ،   328439رقم حسن علي ثروت  تاجر فرد ،، سبق قيده ب -  85

 جنيه   12000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200227وفي تاريخ ،   328439حسن علي حسن ثروت  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  86

 جنيه   12000000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

ديل رأس المال , وصف تم تع  20200227وفي تاريخ ،   429323مسعد حليم سعيد جرجس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  87

 جنيه   5000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200227وفي تاريخ ،   373061محمد عمر محمد عطوه  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  88

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   20200227وفي تاريخ ،   414150ء عثمان احمد حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم وال -  89

 جنيه   100000.000التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعديل رأ  20200227وفي تاريخ ،   328455حمدي احمد دردير حراجي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  90

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

تم تعديل   20200227وفي تاريخ ،   328455دردير باك لمستلزمات مواد التعبئه والتغليف  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  91

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

تم تعديل رأس المال ,   20200227وفي تاريخ ،   428926أحمد محمد محمد السيد علي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  92

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    20200202وفي تاريخ  413637امر محمد عابدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ع -  1

 ب شارع رمسيس دور ارضى  145، تعديل العنوان ليصبح / 

العنوان , وصف  تم تعديل 20200202وفي تاريخ  429130عادل محمد محمود عبد الباقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 ح الزعبالوى  27الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200202وفي تاريخ  429132د / باسم ابراهيم محمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

 الدور االول سيتى سنتر الماظه B2 33وصف الـتأشير:   ، محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200202وفي تاريخ  384876سبق قيده برقم      رزق محمد محمد دحروج ، تاجر فرد ، -  4

 الشيخ على عبد الرازق 1الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان , وصف  20200202وفي تاريخ  429131ماهر حسين زكى حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

 رحمن رشدىش عبد ال 12الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200202وفي تاريخ  429134احمد صالح الدين عبد العزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

 ش الليثى 5وصف الـتأشير:   ، 

وصف  تم تعديل العنوان , 20200202وفي تاريخ  415535كريم محمود عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

 الدور الثالث 301ش طريق النصر شقة  2الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان ,  20200202وفي تاريخ  421479عبدالناصر راضى غيطانى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

 الدور السادس 603ش احمد فخرى شقه  56عقار  -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  20200203وفي تاريخ  429145مثال الكرم مراد محمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

 عماره الحى الثامن  17مشروع ال 18عماره  2وصف الـتأشير:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  20200203وفي تاريخ  429140ايه عصام عبدهللا عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

 بالدور الثالث 304عمارات عثمان ش مصطفى النحاس شقه  83الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وصف  20200203وفي تاريخ  429143هانى مفيد قطرى اسحاق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

 ش الزعيم غاندى 18رقم الـتأشير:   ، محل تجارى بالعقار 

تم تعديل العنوان ,  20200203وفي تاريخ  413132محمود محمد هوارى سعداوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

 الهجانة -الدور االرضى ش عبد الرحمن بن عوف   1وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / شقة رقم 

تم تعديل العنوان ,  20200203وفي تاريخ  413132ر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد هوارى سعداوى ، تاج -  13

 الهجانة -الدور االرضى ش عبد الرحمن بن عوف  1وصف الـتأشير:   ، شقة رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200203وفي تاريخ  429139فاطمه فتحى سعيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 ش عين شمس 58أشير:   ، الـت

تم تعديل العنوان , وصف  20200203وفي تاريخ  429142وليد عبد المجيد فضل سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

 باالرضى  5صقر قريش الحى العاشر محل  6بلوك  28الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200203وفي تاريخ  429137كمال الفار توفيق عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 ش عزيز المصرى  35الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200204وفي تاريخ  429146شيماء حسن محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 ش ابوداود الظاهرى شقه 13وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200204وفي تاريخ  426627جر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد سيد احمد السيد ، تا -  18

 شارع محمد السعيد بركه الحاج مؤسسه الزكاه 14الـتأشير:   ، تعديل العنونو ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200204وفي تاريخ  429147عايده على محمود المالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 شارع عمان من جسر السويس  167الـتأشير:   ، 

صف تم تعديل العنوان , و 20200204وفي تاريخ  413345وفاء خضيرى محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

 شيراتون -شارع النصر مساكن التعاونيات  11الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان ,  20200204وفي تاريخ  415739ندى محمد صالح زكى السيد القطان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

  1بى محل سنتر عتا 11الشيخ زايد حى  f34-f35وصف الـتأشير:   ، بيفرلى هيلز 

تم تعديل العنوان , وصف  20200204وفي تاريخ  429158مينا سمير فوزي عزمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

  25ش الخليفه المأمون محل رقم  60الـتأشير:   ، 

تعديل العنوان , تم  20200204وفي تاريخ  429199سيد عمرو سيد ابو شامه محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 النزهه  2شارع مراد الشريعى  4وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200204وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

 ش ضياء الحق م نصر  20عقار  1محل رقم  -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200204وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

 ش ضياء الحق ع الهجانه 20عماره  5شقه دور  -الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  20200204وفي تاريخ  429157اسامه السيد عبد الحميد عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

 2محل رقم  -عمارات رئاسه الجمهوريه  1وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200204وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

 ش ضياء الحق  20عقار  1الـتأشير:   ، محل رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  20200205وفي تاريخ  429160محمد محمود احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

 شارع بورسعيد  561الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200205وفي تاريخ  413033رحاب محمد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

 ش مصطفى باشا الدور االرضى  37وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200205وفي تاريخ  361674وائل عبد الرحمن عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

الدور  -البرج البصري -ابراج العبد -شارع كسارات البلديه من شارع بورسعيد 41الـتأشير:   ، اضافه  فرع بالعنوان / العقار رقم 

 404الرابع شقه 

تم تعديل العنوان , وصف  20200205وفي تاريخ  429159محمد محمد السنوسى عيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

 شارع محمود حافظ ميدان سفير  10الـتأشير:   ، 

م تعديل العنوان , وصف ت 20200205وفي تاريخ  421417مينا يوسف صديق جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

 ابو وافيه-شارع السيده زينب  4الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /

تم تعديل العنوان ,  20200205وفي تاريخ  413033رحاب محمد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

 ر االرضى  بنشاط /  ورشة تفصيل مالبسش مصطفى باشا الدو 37وصف الـتأشير:   ، اضافة رئيسى اخر بالعنوان / 

تم تعديل العنوان ,  20200205وفي تاريخ  365941خميس محمود عوض عكريش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

 ش احمد متولي من ش الرزاز م ناصر 10وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /

تم تعديل العنوان , وصف  20200206وفي تاريخ  405854بق قيده برقم    محمد فتحى محمد العاصى ، تاجر فرد ،  س -  35

 المقطم -امام بنك كريدى اجريكول  10مع شارع  9تقاطع شارع  399الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / قطعه رقم 

ل العنوان , وصف تم تعدي 20200206وفي تاريخ  429162على طه على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

 ( الدور الميزانين  1عمارات الشركه السعوديه من شارع النزهه شقه) 17الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  20200206وفي تاريخ  344609الطيب سرفيس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

 الشريف الرفاعى 47اضافة فرع بالعنوان / ش 

تم تعديل العنوان , وصف  20200206وفي تاريخ  429170ائل سعيد جمال حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    و -  38

 شارع الحسامى  5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200206وفي تاريخ  429165عادل معبد حسين جوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 ش الزهراء عين شمس الشرقيه 38ئن الـتأشير:   ، مخبز كا

تم تعديل العنوان ,  20200206وفي تاريخ  429167مصطفي فؤاد السيد عبد المهدي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

 شارع الكابالت128وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200206وفي تاريخ  376974هاني سعد رزق جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

الدور الثانى بعد االرضى بنشاط / منفذ بيع قطع غيار محمول براسمال /  -ش العطار  3الـتأشير:   ، اضافة رئيسى آخر بالعنوان / 

 خمسون الف جنيها فقط الغير  50000

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  429173جهاد على السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

 ش الخليفه المطيع الحى السابع  5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

 م نصرش ضياء الحق  20عقار  1الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  375441سليمان شريف حنفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

 شارع جامع الهواري مدينه الهنا  7الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  20200209 وفي تاريخ 395153اسحق وجيه سيد نصيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

 المنطقه العاشره-ش ابراهيم ناجي 37بلوك 22الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  429174مايكل عبد المالك صالح كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

  9ش عبد العزيز عيسى م  4بلوك  6عقار  وصف الـتأشير:   ، محل باالرضى

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  414866رمضان احمد محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

 شارع جسر السويس  114الـتأشير:   ، تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح / 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

محمصه )مقله لب( براس  -ش ضياء الحق ع الهجانه وبنشاط  20عقار  1محل رقم  -الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

 الف جنيها  1000مال 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  411600ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     شنوده بدر -  49

 ش ضياء الحق م نصر 20عقار  1الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  429177زياد خالد محمد فايز فؤاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

 ش جسر السويس  84الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  271516ابراهيم محمد محمد خليفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 ركزىالمرحله الثانيه بالمحور الم 1الدور الرابع عماره رقم  -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل  20200209وفي تاريخ  271516ابراهيم محمد محمد محمد خليفه ابو دوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

 المرحله الثانيه بالمحور المركزى 1الدور الرابع عماره رقم  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  429186،  سبق قيده برقم     حسن خليفه حسن عثمان ، تاجر فرد -  53

 الـتأشير:   ، اول ش السبتيه حسام الدين باب الحديد بجوار سور مطبعه السكه الحديد

ف تم تعديل العنوان , وص 20200209وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

 ش ضياء الحق ع الهجانه  20عقار  1الـتأشير:   ، محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  412023محمد عبد الموجود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

 مركز سنترالتجارى بخليج نعمه شرم الشيخ 73الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان المحل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  412023محمد عبد الموجود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

 بنعمه سنتر تجارى خليج نعمه شرم الشيخ 80الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان محل رقم 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  310748عالء  محمد نصرالدين احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

وصف الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان بدر مجمع التطبيقيين الصناعى التابع للنقابه بمدنيه بدر المنطقه الصناعيه الوحدات 

 500000نموذج هـ بالدور االول علوى براسمال  38الى  22من 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  310748تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     عالء  محمد نصرالدين احمد احمد ، -  58

 ش بلبيس هارون الرشيد5وصف الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوتن 

تم تعديل  20200209وفي تاريخ  310748عالء محمد نصر الدين احمد عبد الجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان بدر مجمع التطبيقيين الصناعى التابع للنقابه بمدنيه بدر المنطقه الصناعيه العنوان , وصف 

 500000نموذج هـ بالدور االول علوى براسمال  38الى  22الوحدات من 

تم تعديل  20200209تاريخ  وفي 310748عالء محمد نصر الدين احمد عبد الجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

 ش بلبيس هارون الرشيد5العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوتن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  310748الكريم لتجارة وتصنيع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

 التطبيقيين الصناعى التابع للنقابه بمدنيه بدر المنطقه الصناعيه الوحدات وصف الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان بدر مجمع

 500000نموذج هـ بالدور االول علوى براسمال  38الى  22من 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  310748الكريم لتجارة وتصنيع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

 ش بلبيس هارون الرشيد5لغاء فرع بالعنوتن وصف الـتأشير:   ، ا

تم تعديل  20200209وفي تاريخ  310748مؤسسة الكريم لتجارة وتصنيع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

نطقه الصناعيه مالعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان بدر مجمع التطبيقيين الصناعى التابع للنقابه بمدنيه بدر ال

 500000نموذج هـ بالدور االول علوى براسمال  38الى  22الوحدات من 

تم تعديل  20200209وفي تاريخ  310748مؤسسة الكريم لتجارة وتصنيع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

 ش بلبيس هارون الرشيد5العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوتن 

تم تعديل العنوان , وصف  20200209وفي تاريخ  395153اسحق وجيه سيد نصيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

 الحي السابع-ش د.عبد الشافي محمد 89الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /

م تعديل العنوان , وصف ت 20200209وفي تاريخ  395153اسحق وجيه سيد نصيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  66

 المنطقه العاشره-ش ابراهيم ناجي 37بلوك 22الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  429168مصطفى عبداللطيف حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

 ش الحجازش عبدالعزيز جمعه من 4وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  429172امير احمد محمود محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

 عمارات عثمان من علي امين الحي السابع  75وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200209يخ وفي تار 403761مى مصطفى عبد هللا على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

 ش نبيل الوقاد ارض الجولف محل بالدور االرضى40وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

تم تعديل العنوان ,  20200209وفي تاريخ  403761مى مصطفى عبد هللا على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

  N004ب الدور االضى مجمع جاليرى / الشيخ زايد المحور وحده  وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  429184يوساب فؤاد فوزى غالى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

 شارع كليوبترا 20الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  429182   نهى فتحى عبد المعبود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  72

 ش الشهيد تامر صالح  517عماره  4الـتأشير:   ، محل رقم 

تم تعديل العنوان ,  20200210وفي تاريخ  429183محمود رفعت عبد الرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

 باالرضى  5يز اسماعيل شقه شارع الدكتور عبد العز 14وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  429176محمد خليل ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

 ش حدائق رامو امام النادى االهلى  9الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200210تاريخ وفي  418709شادى محمد صالح محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

 ( بنشاط مكتب توريدات 6م-122)ب 713ش احمد فخرى شقه 26وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  429180يحى كمال الدين محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

  2امتداد رمسيس  190الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    20200210وفي تاريخ  157477صالح محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

 ش عبد الحافظ سالمه من ش الملك فيصل الهرم 2رقم -، اضافه فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    20200210وفي تاريخ  157477صالح محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  78

 حاره بارفيس درب البرابره باالرضى 3 -، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  422067محمد محمود حسن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

 ابو العزش محى الدين  42-الـتأشير:   ، اغالق الفرع الكائن 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  374652جورج شنوده توفيلس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

 شارع اسماعيل الفلكى 21الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  426134اندرو نبيل بخيت فرويز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

 ش المراغى مصر والسودان5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200210وفي تاريخ  374652جورج شنوده توفيلس جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

 شارع اسماعيل الفلكى 21وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  429181قم    انور يسن محمد يسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  83

 ش سليمان باشا  3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200210وفي تاريخ  429179خالد على محمد كمال المتيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

 ع رابعه االستثمارى37الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200211وفي تاريخ  429188عيل حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مني عبد هللا اسما -  85

 شارع الجمهوريه  75الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  376889اشرف احمد محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

 شارع محمد السباعى  4عقار وصف الـتأشير:   ، محل بال

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  421342منى عبدالرحمن ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

 العاشر من رمضان 31مجاورة  10شقه  153وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / قطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  20200211وفي تاريخ  376030،  سبق قيده برقم     عبده عيد الدمرداش متولي ، تاجر فرد -  88

 2محل رقم  -ش مصطفى النحاس  59الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200211وفي تاريخ  376030عبده عيد الدمرداش متولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

 1000000براس مال/ -بنشاط/ بيع حلويات - 2محل رقم -ش مصطفي النحاس  59لعنوان/ الـتأشير:   ، اضافه رئيسي اخر با

 مليون جنيه فقط الغير

تم تعديل العنوان , وصف  20200211وفي تاريخ  376030عبده عيد الدمرداش متولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

 (1صطفى النحاس محل رقم )م 59الـتأشير:   ، توضيح عنوان المحل الرئيسى ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  424074هيام على شامخ محمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

 8شقه  3ش سنان الدور  53-وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    20200211وفي تاريخ  429189الباهي للرحالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

 ح احمد جابر  1، 

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  425703اسالم فوزى عبد الحميد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

 خمسون الف ونشاط محل عصير50000ش محطه المدرسه براسمال 109وصف الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  425703اسالم فوزى عبدالحميد حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

 ش محطه المدرسه109وصف الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  20200211وفي تاريخ  429200اميره محمود شندي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

 شارع امين يسري عزبه النخل الغربيه محلين 11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200211وفي تاريخ  429190جاكلين حبيب خليل تادرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

 جسر السويس -ب ش باسيلى روفائيل  29الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  419571مد منصور على هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اسالم مح -  97

 التجمع االول 8وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى / غرفة بالجراج مجاورة 

تم تعديل العنوان ,  20200211وفي تاريخ  405016انجى السيد العربى عبد العزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

شارع الشيخ محمد عبد هللا  3الدور الرابع بالعقار  2نموذج  108وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / غرفه من الشقه رقم 

 دراز 

ن , تم تعديل العنوا 20200211وفي تاريخ  376889اشرف احمد محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

 شارع محمد السباعى 4وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل بالعقار 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429194سميه جمال بيوتي سنتر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

 الثاني شارع محمد حسنين هيكل شقه بالدور  6المنطقه السادسه شقه رقم  38بلوك10عقار رقم  42الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429192سمير عجايبى اندراوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

 عزبة الهجانة  -راس الحكمة القبطية  3الـتأشير:   ، عقار 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429191احمد سيد يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

 ش الطيران المنطقه االولى 5الدور  9شقه  22الـتأشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429193ايمن عبد العزيز شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  103

 الـتأشير:   ، ش عبد الوهاب عبد اللطيف 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429191احمد سيد يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

 ش الطيران المنطقه االولى 5الدور  9شقه  22الـتأشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان  20200212وفي تاريخ  412251محمد السيد محمد محمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

 ش بور سعيد 393, وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعديل  20200212وفي تاريخ  429195عبد العاطي عبد هللا عبد العاطي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  106

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع الجزائرلي من شارع الدويدار 

تم تعديل العنوان ,  20200212وفي تاريخ  378248محمد احمد محمد فؤاد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

 ش الدرمللى قايتباى م ناصر  8 -وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المقر الرئيسى ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  393666شعبان كمال فايز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

 ش البورصه على س سوق التوفيقيه 10محل رقم  -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  393666شعبان كمال فايز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  109

 ش البورصه على ش البورصه القديمه 10محل رقم  -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  393666،  سبق قيده برقم     شعبان كمال فايز احمد ، تاجر فرد -  110

 ش البورصه على ش البورصه القديمه  10الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200212وفي تاريخ  417197مجدى حسنى حسن محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

 ش العمده متفرع من ش زغلول زاويه ابو مسلم ابو النمرس  10-لعنوان وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع با



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  393666شعبان كمال فايز احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

 ش البورصه على ش سوق التوفيقيه  10الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429196د ،  سبق قيده برقم    عصام عوض السيد احمد ، تاجر فر -  113

 مساكن الشروق خلف النادى االهلى 225الـتأشير:   ، محل بالعقار 

تم تعديل العنوان , وصف  20200212وفي تاريخ  429197محمد احمد حافظ باشا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

 ش مصطفى النحاس مكتب بالدور االول  137الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200213وفي تاريخ  429206احمد عبدالغنى محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

 ش ابراهيم اللقانى 24وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200213وفي تاريخ  429253عبد الرحمن بهجت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  116

 ح علي الكسار من عماد الدين  15الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200213وفي تاريخ  383160عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

 صالح عواد محمد  -مايو شبرا الخيمه ملك  15 -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200213وفي تاريخ  429205مدحت حميد طايع عارف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

 شارع واصف من شارع احمد عصمت  80الـتأشير:   ، 

ل العنوان , وصف تم تعدي 20200213وفي تاريخ  402096محمد مجدى محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

 ع زهراء مدينه نصر الحي العاشر 405الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح /

تم تعديل العنوان , وصف  20200213وفي تاريخ  429212اميره محمد محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

 شارع عيد عبدهللا شارع محمد الوكيل  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200213وفي تاريخ  429213محمد ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حسن  -  121

 ش منشية التحرير ع.شمس الشرقيه  35الـتأشير:   ، 

تم تعديل  20200213وفي تاريخ  420144عمرو محمد حسام الدين رياض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

توريدات مواد غذائيه  -بنشاط  -ت  309التجمع االول  4مجاوره  159 -, وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان  العنوان

 12000ومشروبات وتوكيالت تجاريه وتوريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريد العماله براس مال

 اثنى عشر الف (

تم تعديل العنوان , وصف  20200213وفي تاريخ  429202د عبدالعليم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    تامر سعي -  123

 بالدور السادس 603حى الواحه شقه  6عماره  3الـتأشير:   ، بلوك 

العنوان , تم تعديل  20200213وفي تاريخ  429204حسام على ماهر محمد فؤاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

 بالدور الثانى 9صندوق تمويل المساكن الحى العاشر شقه  401وصف الـتأشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان  20200213وفي تاريخ  429211هدير شحاته اسماعيل محمد الغنيمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

 ر المختار شارع احمد عبد الحافظ من شارع عم 7, وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200213وفي تاريخ  429217صادق احمد عبد الصادق عتيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

 عماره ب مشروع عمائر  35وصف الـتأشير:   ، شقه 

م تعديل العنوان , ت 20200213وفي تاريخ  429208كريم صالح سالم احمد محسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

 شارع الميرغني 70وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200213وفي تاريخ  377623صيدليه د/ ايمن عبده الحسيني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

 ش البقلي 115وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 



 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

تم تعديل العنوان  20200213وفي تاريخ  429201مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مروة عبد المغني امين علي -  129

 شارع مصطفى النحاس الدور االول 13, وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200213وفي تاريخ  429203سامح وليم مرقص عبد الملك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

 شارع شمس الذهبي  53،   وصف الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصف  20200216وفي تاريخ  420480جورج الفونس زكي بولس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

الحى الثانى العبور ملك احمد دسوقى ابراهيم بسمه تجاريه موكا  34محليه  8عماره  -الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

 عشره الف جنيه10000مكتب نقل عمال وراس مال  -شيونال ونشاط انترنا

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  377201محمد عبد العزيز السيد فيصل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  132

 ش الخليفه المأمون 34وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200216وفي تاريخ  429224ر فرد ،  سبق قيده برقم    رشا حسن السيد فرو ، تاج -  133

 الـتأشير:   ، مول دمياط لالثاث الدور الرابع خلف السراج مول مكرم عبيد 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  429219وسام محمد احمد احمد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

 حاليا منشيه البكرى 61وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى والميزانين عقار 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  429222محمد عبدهللا محمد النمراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

 الدور الثالث 6محل رقم  123شارع حسن المأمون بلوك  1،3العقار رقم  -وصف الـتأشير:   ، فرنتشر تاون مول 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  413925قيده برقم    سامح منصور على منصور ، تاجر فرد ،  سبق  -  136

 ش جسر السويس شقه بالدور الثانى  192وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  416651عماد حمدى شاكر عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

القليوبيه بملك / احالم محمد  -الخانكه  -الخصوص  -مساكن االمل على مصرف  33/  وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان

 عبد الفتاح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200216وفي تاريخ  429215السعيد للتوريدات العموميه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  138

 محل بالرضى 7ه المنطق 64بلوك  12ش عبدهللا العربى قطعه 58الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  429227كرستين صموئيل عيسى زكى حنا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

 الهجانة -ش على ابن ابى طالب  2وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200216وفي تاريخ  429220عبده حسن احمد فايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

 المنطقه السادسه 123ش حسن المامون بلوك  3,1الـتأشير:   ، فرنتشر تاون مول عقار 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  429228محمد عبد المنعم محمد حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  141

 الحي السادس  -م الدائم عمارات الضباط المخي 4وصف الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وصف  20200216وفي تاريخ  429223رانيا عاطف مصلحى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

 اكتوبر زهراء م نصر  6ش العبور متفرع من ش  6الـتأشير:   ، مكتب عقار 

تم تعديل العنوان , وصف  20200216وفي تاريخ  429218  وليد حنفى محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  143

 ملك عزه عبدالرحيم تامر عبدالحكيم -شارع سيد عبدالواحد روكسى  4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  429221مرتضى محمود ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

 باالول 4الحى العاشر شقة  -صقر قريش  34وك بل 8وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200216وفي تاريخ  369862احمد عبد المعطي محمد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

 ش فاروق النجار من ش المدرسه كفر ابو صير 13-وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  20200217وفي تاريخ  413925نصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سامح منصور على م -  146

 ش جسر السويس شقه بالدور الثانى 192وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

صف تم تعديل العنوان , و 20200217وفي تاريخ  429225كرم محمود علي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  147

 عرب الطوايله -شارع احمد داود خليفه  2الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200217وفي تاريخ  407388احمد فرج ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

 الشروق - 2عمارات شقة  9منطقة ال 3مجموعة  8الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / ق 

تم تعديل  20200217وفي تاريخ  429233فرج عبد الحليم السيد العشماوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد -  149

 4عمارات عثمان ش علي امين المنطقه السابعه محل  82العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200217وفي تاريخ  420156مينا جورج سامى سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

 ش عبده رزق من طومنباى 6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200217وفي تاريخ  429231مصطفى محمود السيد صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

 النزهه الجديده -شارع حسين رياض  7وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200217وفي تاريخ  429226جر فرد ،  سبق قيده برقم    عمرو حجاج علي علي حجاج ، تا -  152

 48شارع اسماعيل صبري شقه  4وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل  20200217وفي تاريخ  428168ابراهيم عبد العظيم عبد المجيد القارح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  153

 -شارع مصطفي النحاس ناصيه كابول  48بالدور االرضي  6ضافه فرع بالعنوان /محل رقم العنوان , وصف الـتأشير:   ، ا

 المنطقه السادسه

تم تعديل العنوان , وصف  20200217وفي تاريخ  420156مينا جورج سامى سمعان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

 باى ش عبده رزق من ش طومن6الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  20200217وفي تاريخ  429237فاتن مبروك عثمان مبروك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

 شارع المعز لدين هللا من اسماء فهمي 4الـتأشير:   ، 

م تعديل العنوان , ت 20200217وفي تاريخ  429230اسامه شنوده شكري روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  156

 شارع االلفي عزبه الهجانه  25وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار 

تم تعديل  20200217وفي تاريخ  428168ابراهيم عبد العظيم عبد المجيد القارح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

 المنطقة السادسة -حاس ناصية كابول شارع مصطفى الن 48بالدور االرضى  6العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200217وفي تاريخ  429229عفيفى عادل السيد عفيفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

 الـتأشير:   ، عش سكه الوايلى 

تم تعديل العنوان ,  20200217وفي تاريخ  429235مصطفى محمود عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  159

 شارع عبدالحميد شومان م الثامنة شقة بالدور االرضى 9وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200218وفي تاريخ  379552عصام علي محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

 المقطم 9امتداد ش  2مدخل 1الـتأشير:   ، مساكن االسكندرية بلوك

تم تعديل العنوان ,  20200218وفي تاريخ  405856ميخائيل مكرم نجيب يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

 الدور االرضى -ش على الشيخ  16ش محمد الشيخ ناصية  4وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعديل العنوان ,  20200218وفي تاريخ  427008ق قيده برقم    داليا عشماوى عبدالمقصود محمد ، تاجر فرد ،  سب -  162

 الوايلى -ش محمود عبد الجواد متفرع من امتداد عشرة  3وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 



 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

العنوان , تم تعديل  20200218وفي تاريخ  429256مروان عبدالسالم صالح عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

 مصطفى النحاس  96وصف الـتأشير:   ، ش 

تم تعديل العنوان , وصف  20200218وفي تاريخ  429241عمر محمد محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

 شارع التروللى  63الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200218وفي تاريخ  429242محمد محمود محمد عبد المهيمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

 شارع الوحده العربيه  150وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار رقم 

لعنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل ا 20200218وفي تاريخ  392785ماركو ميديا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

 عمارات العبور صالح سالم 10-تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  20200218وفي تاريخ  413368والء محمد عزت فهمى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

 قطاع ثالث القاهرة الجديدة 423,422مركز تجارى  408الـتأشير:   ، تعديل المقر الرئيسى ليصبح / مكتب ادارى 

تم تعديل العنوان , وصف  20200218وفي تاريخ  429238طالل عيد محمد زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

 64عمارات الشباب والمهندسين شقه  9الـتأشير:   ، 

تم تعديل  20200218وفي تاريخ  392758عصام الدين مصطفى فؤاد حسن الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

 عمارات العبور صالح سالم  10 -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  20200218وفي تاريخ  424182مصطفى االمير حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

 الدور االرضى -حى السفارات  -عمارات الفتح ضباط الشرطه  53وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان ,  20200218وفي تاريخ  429243شريف الجبالى محمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

 حارة ابراهيم شحاته  8وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  429247يده برقم    احمد محمد عبدهللا ابو مسلم ، تاجر فرد ،  سبق ق -  172

 الدور االرضى برج الفاروق 14شارع بستان الدكه محل  13وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  412770احمد مصطفى محمود محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

 ش نخله المطيعي 73العنوان ليصبح /وصف الـتأشير:   ، تعديل 

تم تعديل العنوان , وصف  20200219وفي تاريخ  429269ياسر محمد انور على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

 زهراء مدينه نصر  3090الـتأشير:   ، محل ب 

تم تعديل العنوان ,  20200219تاريخ وفي  406549احمد مصطفى محمد ذكى متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  175

 الحي الرابع م السادسه التجمع الخامس الدور االول القاهره الجديده 32ش  44وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  429250محمد سعيد احمد عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

  1ش االستاد القاهره رمسيس  18صف الـتأشير:   ، و

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  429246مريم احمد محمد ابراهيم الدوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

 1شقه رقم  -شارع لطفى  17وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  411146برقم     حسن طلعت عبد الحسيب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  178

 الدور الثالث الثامنه  6ش حموده شقه  60وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان , وصف  20200219وفي تاريخ  429300احمد جابر عبدالحميد جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

 ش احمد الخشاب من ش السالم عزبة العرب 18، شقة بالدور االول العقار   الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  20200219وفي تاريخ  429255رشدي انور رشدي سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

 شارع حسين جاويش شارع االربعين  6الـتأشير:   ، المطريه 



 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

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  429244يد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبد العال الس -  181

 ش مسجد الزهراء  89عقار  1وصف الـتأشير:   ، وحده اداريه رقم 

, تم تعديل العنوان  20200219وفي تاريخ  429252خالد صابر حسانين احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

 ب زهراء مدينه نصر 830وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار 

تم تعديل  20200219وفي تاريخ  428536محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

 صقر قريش 10الحى  4محل  56ب38العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ع

تم تعديل العنوان , وصف  20200219وفي تاريخ  429251ر متى جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    متى عاب -  184

 ش صالح عبدالغنى من ش المجارى2الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200219وفي تاريخ  429245مروه ابراهيم عبدالفتاح فواز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

 301بلوك 2منطقه  8شقه  3ش عبدالعزيز طلعت حرب دور 13ر:   ، وصف الـتأشي

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  425981ايه محمود على على السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

 ب زهراء مدينه نصر 3052الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / محل بالعقار 

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  429259احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمود حسن -  187

 شقه ارضى ج ادارى صقر قريش الحى العاشر 92بلوك  11الـتأشير:   ، عماره 

يل العنوان , تم تعد 20200220وفي تاريخ  429258احمد سعيد عبد المقصود يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

  9الدور  92كلية البنات شقه  16وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  429267محمد محمد ابراهيم علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

 الزهراء عمارات الشركه السعوديه -فاطمه  67الـتأشير:   ، 

تم تعديل  20200220وفي تاريخ  429265حمد عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبد الناصر ابو الحمد م -  190

 شارع عبد الجليل بحيري تقسيم الجمعيه  234باالرضي بالعقار  1العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقه رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  419918دعاء رمضان جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

 ش الزهور امام كليه الحربيه حى الزهور 2الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  429263اسالم سرحان حسين على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

 4ش االهرام محل رقم  5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  429268محمد شوقي محمد الصغير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  193

 محل  -شارع ذاكر حسين الحي السابع  17الـتأشير:   ، 

عديل تم ت 20200220وفي تاريخ  429264مصطفي محمد عطيه الدسوقي عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

 ش الخليج المصري االميريه 40العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  402797احمد محمد على حمودة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

 شارع السندوبى 28الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان ,  20200220وفي تاريخ  427628تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     رانيا احمد محمد عبد المجيد ، -  196

 الزيتون  -ابراج التعمير  14وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / الدور االول بعد االرضى 

تم تعديل العنوان ,  20200220وفي تاريخ  429281جابر ابراهيم عبدالراضي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

 شارع فلسطين جسر السويس 43وصف الـتأشير:   ، 



 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

تم تعديل  20200220وفي تاريخ  428151السيد عبد العزيز عبد الدايم محمد راشد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  198

 -لقليوبيه ا -منطى  -اهلل بجوار سنتر عبدهللا برج العزيز ب -العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان /ترعه الشرقاويه 

 ملك / عبد العزيز عبد الدايم محمد

تم تعديل العنوان ,  20200220وفي تاريخ  429261احمد جمال ابو ضيف احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

 ح الناظر من شارع الخليل ابراهيم  8وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200220وفي تاريخ  425268راهيم مكارى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صبحى مكرم اب -  200

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / فندق نوفوتيل المطار 

تم تعديل العنوان ,  20200220وفي تاريخ  4444444جورج ناجي انطوان يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

 ا المنطقه الصناعيه امتداد شارع رمسيس  15صف الـتأشير:   ، و

تم تعديل العنوان , وصف  20200220وفي تاريخ  408504جوزيف ماهر كمال بولص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

 ش الميرغنى  102الـتأشير:   ، 

تم تعديل  20200223وفي تاريخ  429271برقم     ريهام صبرى سليمان محمد الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  203

 المنطقه العاشره  21بلوك  8احمد الزمر قطعه  8العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200223وفي تاريخ  429284عقل الشرقاوي السعيد الشرقاوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  204

 لي الشعراوي شارع ع 46وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200223وفي تاريخ  427565شعبان محمود سيد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  205

الدور االرضى  المركز التجارى الصفا مول مدنيه الشروق الحى  105وصف الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان محل رقم 

 ال قدره خمسون الف وبنشاط بقاله شاملهالثانى مجاوره د براسم

تم تعديل العنوان , وصف  20200223وفي تاريخ  429274سامي حكيم داود ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

 ش مبارك صالح مدينه الهنا االميريه  61الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200223وفي تاريخ  402669برقم    شيماء محمد عبد الحميد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  207

 2دور  4شارع محمد حسنين هيكل شقة  79وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / 

تم تعديل العنوان ,  20200223وفي تاريخ  429280سناء محمد محمد بنداري عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

 الحي العاشر  -زهراء مدينة نصر  527محل ب عقار  وصف الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصف  20200223وفي تاريخ  429286سمر شحاته احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  209

 شارع جسر السويس عمارات الفاروقيه  53ب  1الـتأشير:   ، مكتب بالدور االرضي مدخل 

تم تعديل العنوان ,  20200223وفي تاريخ  429273يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جورج ناجي انطوان  -  210

 ا المنطقه الصناعيه امتداد شارع رمسيس  15وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200223وفي تاريخ  398690سامح فاروق كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

 حاليا الزيتون 99شارع محطه الزيتون 87:   ، تعديل العنوان ليصبح / الـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  20200223وفي تاريخ  326249الروبى للتجاره والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  212

 4محل رقم شارع حنا خليل قسم االزبكيه القللى  33الـتأشير:   ، توضيح عنوان الفرع ليصبح  / 

تم تعديل العنوان , وصف  20200223وفي تاريخ  408504جوزيف ماهر كمال بولص ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

 ش الميرغنى 102الـتأشير:   ، اضافة رع بالعنوان / 

تعديل العنوان , وصف تم  20200223وفي تاريخ  429276ديفيد سمير حلمى عويضه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

 شارع عثمان من طومانباى 4الـتأشير:   ، 



 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

تم تعديل العنوان ,  20200223وفي تاريخ  429285سامح يوسف محمد عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

 شارع طاهر غنيم ارض الشركة الشرابيه 89وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200223وفي تاريخ  429277ر فرد ،  سبق قيده برقم    فاتن احمد يوسف يوسف ، تاج -  216

 ميدان الجامع  5شارع المنصوره شقه  27الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان  20200224وفي تاريخ  429291مصطفي محمود محمد رشاد فرويز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  217

 ش عبد الرحمن صدقي )حاليا( 6, وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200224وفي تاريخ  429293حازم سمير محمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  218

 ش احمد فهيم الحي السابع  61الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200224 وفي تاريخ 429294محمد سعيد عليوه علي عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  219

 الحي السابع  -شارع محمد فريد ابو حديد  54وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200224وفي تاريخ  429298ريمون روماني عوض ناشد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  220

  4شارع خليل العروسي شقه  5وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200224وفي تاريخ  427145لى شتا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نهير على ع -  221

 الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده رقم اف  بي مجمع مول العرب ميدان جهينه

تم تعديل العنوان , وصف  20200224وفي تاريخ  429292انعام كمال صقر داود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  222

 الحى السابع 31ش عبدالقاهر الجرجانى ق10الـتأشير:   ، 

العنوان ,  تم تعديل 20200224وفي تاريخ  429295أكرم طانيوس بشاي طانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  223

 ش متحف المطريه النعام  13وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار 

تم تعديل العنوان ,  20200224وفي تاريخ  429297محمود حسن سليمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  224

 شارع الطيران الدور الثامن فوق بنك مصر  4وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200224وفي تاريخ  418501مد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    خالد عبدالسميع اح -  225

 مع الغاؤه كفرع-مدينه نصر -شارع السالم عزبه العرب  1وصف الـتأشير:   ، 

تعديل العنوان , تم  20200224وفي تاريخ  418501خالد عبدالسميع احمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  226

 شارع السالم عزبه العرب  1وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعديل العنوان ,  20200224وفي تاريخ  429290احمد سمير المهدي علي قشطه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  227

 م مدينه االزهر الطالبيهالحي السادس اما 1شارع الشركات مدخل  112وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200224وفي تاريخ  410001رامى محمد جابر الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  228

بدر بنشاط / تصنيع بالستيك براس  -فدان  100المنطقة  الصناعية  48وصف الـتأشير:   ، اضافة رئيسى اخر بالعنوان / قطعة 

 رة آالف جنيها فقط الغيرعش 10000مال 

تم تعديل العنوان , وصف  20200224وفي تاريخ  429287محمد جابر صابر سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  229

 شارع عفيفى عفت 8الـتأشير:   ، 

م تعديل العنوان , ت 20200224وفي تاريخ  429296عماد حمدي شيبه الحمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  230

 شارع عبدالعزيز النرش 10وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200225وفي تاريخ  429302محمد سيد احمد احمد العمورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  231

 ش اللواء محمود البنانى المنطقة التاسعه 19ب  5وصف الـتأشير:   ، قطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  20200225وفي تاريخ  429299مصطفي محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     قدري محمود -  232

 شارع احمد فهيم بالحي السابع 61وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200225وفي تاريخ  429303نسرين عبد الرحمن محفوظ عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  233

 مدينة الرضوان -ش حسن القليوبى  10ـتأشير:   ، وصف ال

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  414069ماجد فوزى جيد جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  234

 ش المروه 42الـتأشير:   ، حذف نشاط االستيراد والتصدير من نشاط الفرع الكائن 

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  429314ر فرد ،  سبق قيده برقم    هيام شوقى طه صبح ، تاج -  235

 ش ابوبكر الصديق م الفردوس 34الـتأشير:   ، 

تم تعديل  20200226وفي تاريخ  429306العتيق عبد المنطلب سيد عبد المنطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  236

 ش الكحكيين الغوريه  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  429312تامر ممدوح احمد حمدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  237

 زهراء مدينه نصر الحى العاشر محل ح  2053الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200226خ وفي تاري 420797مختار اسماعيل مختار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  238

الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح / مول البالتينيوم التجمع الخامس المجاوره السادسه خدمات الحي الثالت الدور االرضي محل 

 9و  8رقم 

لعنوان , وصف تم تعديل ا 20200226وفي تاريخ  429309عمرو ربيع يوسف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  239

 1217برج المساحه ش الفريق كمال حسن شيراتون النزهه مربع  3عقار  2الـتأشير:   ، محل رقم 

تم تعديل العنوان ,  20200226وفي تاريخ  403763احمد مهدى محمد ابو العنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  240

ورشه مالبس جاهزة براس مال -ش الحريه عرب الجسر عين شمس  بنشاط  57 -وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

 مائه الف جنيه 100000

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  376030عبده عيد الدمرداش متولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  241

 الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان حوض رمضان شبرامنت ابوالنمرس

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  429305نبيله قالده عبدالسيد قالده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  242

 ش يعقوب بطرس من ش صعب صالح 15الـتأشير:   ، 

العنوان , تم تعديل  20200226وفي تاريخ  403763احمد مهدى محمد ابو العنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  243

 ش الحريه عرب الجسر  57وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  429318محمد مجدي احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  244

 ش بورسعيد عزبه الريس 71الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200226وفي تاريخ  429307  اشرف عبدالحميد على سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  245

 51خلف الثانوية الجوية شروق مدينه نصر شقه  220وصف الـتأشير:   ، عقار 

تم تعديل العنوان , وصف  20200226وفي تاريخ  429308عاصم علي سليمان علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  246

 بالدور االرضي 2ر الحي العاشر محل زهراء م نص 78الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفا توري صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  247

 F1 - 18Hالـتأشير:   ، ستيى سنتر الماظه محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفا توري صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  248

 كورنيش النيل جاردن سيتى 1089الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفا توري صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  249

 A -ص  74كارفور المعادى محل رقم  - الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفا توري صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  250

 F1  - 18Hسيتى سنتر الماظه محل رقم    -الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفاتورى وهبه صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  251

 كورنيش النيل جاردن سيتى 1089وصف الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفاتورى وهبه صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  252

 A -ص  74كارفور المعادى محل رقم  -وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  20200227وفي تاريخ  281287مارتين سلفاتورى وهبه صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  253

 F1  - 18Hسيتى سنتر الماظه محل رقم    -وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  20200227وفي تاريخ  429315نجوى محمد احمد امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  254

 ش عبدالحكيم الرفاعى م ثامنه59وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200227وفي تاريخ  409022    عبد الرحمن هاشم السيد ابرهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  255

 حاليا شارع ترعه الجبل 264سابقا  256وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  429323مسعد حليم سعيد جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  256

 شارع سليم صعب  59الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  429319رى بدري رشيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عماد بش -  257

 االديب محمد السباعى عمارات حتشبسوت وتوت عنخ امون 4ج بالدور االرضى شاع 26ج , 25الـتأشير:   ، محل رقم 

تم تعديل العنوان , وصف  20200227وفي تاريخ  417112باهر ناصر كامل باسليوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  258

 46بلوك  9ش ابو داود الظاهرى  االمنطقه السادسه ق 15الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  20200227وفي تاريخ  429320محمود أحمد عبد السميع عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  259

 جويني ش عبدهللا ال 40وصف الـتأشير:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  حذف 20200202وفي تاريخ  161412عاطف فتحي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 نشاط / االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 20200202وفي تاريخ  412468 محمد شعراوى محمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  2

 ( 19والمجموعة   6من المجموعة  36التأشير:  اضافة نشاط / االستيراد ) فيما عدا الفقرة 

تم تعديل النشاط , وصف 20200202وفي تاريخ  409227احمد ابو طالب حسن ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

نشاط / توزيع وتوريد المالبس واالحذيه والتوريدات العموميه ) فيما عدا الدعايه واالعالن والكمبيتر وتوريد  التأشير:  اضافة

 العماله (

تم تعديل النشاط , وصف 20200202وفي تاريخ  405468عطية سلطان محمد سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  الغاء نشاط / االستيراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200202وفي تاريخ  381440مد سمير عبد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   اح -  5

 التأشير:  الغاء نشاط / االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 20200202وفي تاريخ  383948رفاعى محمد رفاعى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 تجاره وتوزيع ممستحضرات تجميل التصنيع لدى الغير -شاط ليصبح التأشير:  اضافه ن

تم تعديل النشاط , وصف 20200203وفي تاريخ  426461اشرف خيرى عبد القادر موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 خدمات مطاعم -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح 

تم تعديل النشاط , وصف 20200203وفي تاريخ  383084بق قيده برقم   عوض فرج هللا رزق هللا سعد ، تاجر فرد ،  س -  8

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريد وبيع مالبس جاهز ) فيما عدا المالبس العسكرية (

تم تعديل النشاط , وصف 20200204وفي تاريخ  331014مصطفى محمد عبد الدايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 :  الغاء نشاط / المقاوالت العامه واالنشاءات المتكاملهالتأشير

تم تعديل النشاط , وصف 20200204وفي تاريخ  414677طارق على محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير:  اضافة نشاط / استثمار عقارى

تم تعديل النشاط , وصف 20200204وفي تاريخ  413345وفاء خضيرى محمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير:  اضافه نشاط / النقل

تم تعديل النشاط , وصف 20200204وفي تاريخ  220157محمد محمود حسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 تجميع وحدات التبريد -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200204وفي تاريخ  426841سبق قيده برقم    محمد بركات حسنين حسن ، تاجر فرد ،  -  13

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / مصنع مالبس ) دون الزى العسكرى (

تم تعديل النشاط , وصف 20200204وفي تاريخ  426841مصنع بركات للمالبس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 ح / مصنع مالبس ) دون الزى العسكرى (التأشير:  تعديل النشاط ليصب

تم تعديل النشاط , وصف 20200205وفي تاريخ  403609محمد سعيد محمد الطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / التصدير والتوكيالت التجارية

تم تعديل النشاط , وصف 20200205وفي تاريخ  412739رقم   نجوى عيد سليمان عبد القادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  16

 التأشير:  اضافه نشاط / نقل موظفين

تم تعديل النشاط , وصف 20200205وفي تاريخ  427989مصطفى عمر محمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير:  اضافه نشاط المقاوالت العموميه

تم تعديل النشاط , وصف 20200206وفي تاريخ  405854محمد فتحى محمد العاصى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير:  اضافه نشاط / توريد الرخام والجرانيت

,  تم تعديل النشاط20200206وفي تاريخ  415912الهامى عبد المحسن  فرج مصلحى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريد وتركيب وصيانه مصاعد كهربائيه وساللم متحركه وتصدير وتوريدات كهربائيه 

ومستلزماتها ومقاوالت عموميه واجهزه كهربائيه ومستلزماتها وتوريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر 

 وتوريد العماله(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200206وفي تاريخ  428787السيد حامد حماد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هيام -  20

 اضافه نشاط /التسويق الرياضي

تم تعديل النشاط , وصف 20200206وفي تاريخ  419301حجازى مفضل ماضى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 ( 19والمجموعة  6من المجموعة  36/ االستيراد و التصدير ) فيما عدا الفقرة  التأشير:  اضافة نشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200206وفي تاريخ  415428محمد فوزى السيد عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير:  اضافه نشاط / توريد مستلزمات طبيه وكيماويات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200206وفي تاريخ  372694، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايهاب سمير فهيم حنا  -  23

حذف نشاط / التصوير السنيمائي واضافه نشاط  تاجير وتصميم الديكورات الخشبيه للمؤتمرات والمعارض وتعديل راس المال الي 

 مائه الف

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200206وفي تاريخ  201711ه برقم   ادوارد بسالي طانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  24

 االستيراد -حذف نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200209وفي تاريخ  411600شنوده بدر ميخائيل موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تسويق عقارى

تم تعديل النشاط , وصف 20200209وفي تاريخ  412653والت العامه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   على فتحى للمقا -  26

مقاوالت عامه والتوريدات العموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر  -التأشير:  تعديل غرض الشركه ليصبح 

 وتوريد العماله(

تم تعديل النشاط , وصف 20200209وفي تاريخ  414866سبق قيده برقم     رمضان احمد محمد على ، تاجر فرد ، -  27

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريد أجهزة اتصاالت

تم تعديل النشاط , 20200209وفي تاريخ  415244سارة خيرى محمد حسن يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 لتصديروصف التأشير:  اضافه نشاط االستيراد وا

تم تعديل النشاط , وصف 20200209وفي تاريخ  392593محمد سمير توفيق عبد القوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 تسويق عقارى -التأشير:  اضافه نشاط 

ف تم تعديل النشاط , وص20200209وفي تاريخ  374564بيتر لبيب معوض ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير:  تعديل النشاط الى توريد وصيانه قطع غيار طلمبات تموين السيارات

تم تعديل النشاط , 20200209وفي تاريخ  332774محمود محمد عبد المنعم عزازي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 اعمال فنيه )رسم فقط ( وتوكيالت تجاريه -وصف التأشير:  تعديل النشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200209وفي تاريخ  424112د خالد عبد العليم عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محم -  32

 التسويق العقارى -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200209وفي تاريخ  423547ايمن حمدى محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 ضافة نشاط / تطوير عقارىالتأشير:  ا

تم تعديل النشاط , وصف 20200210وفي تاريخ  427684سعد محمد سعد العطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 توريد مواد بناء ومواد غذائيه وادوات طبيه ومستلزماتها دون االدويه -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200210وفي تاريخ  354183يده برقم   تهاني محمد عادل ، تاجر فرد ،  سبق ق -  35

 حذف نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 20200210وفي تاريخ  424134احمد عثمان محمود امين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 التأشير:  اضافه نشاط /المقاوالت العامه

تم تعديل النشاط , وصف 20200210وفي تاريخ  281838ج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد السيد عثمان فر -  37

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد

تم 20200210وفي تاريخ  281838المكتب التجاري لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه طعمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 اء نشاط االستيرادتعديل النشاط , وصف التأشير:  الغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200211وفي تاريخ  416622ضياء جمال محمد محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توزيع دليل طبي وتامين طبي

تم تعديل النشاط , وصف 20200211وفي تاريخ  376030عبده عيد الدمرداش متولي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير:  اضافة نشاط / تجارة حدايد و بويات

تم تعديل النشاط , وصف 20200211وفي تاريخ  234700محمد السعيد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

 التأشير:  حذف نشاط / االستيراد

تم تعديل النشاط , 20200211وفي تاريخ  405016فرد ،  سبق قيده برقم   انجى السيد العربى عبد العزيز احمد ، تاجر  -  42

 وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح توريد مستلزمات تجميل

تم تعديل النشاط , وصف 20200212وفي تاريخ  401735محمد عادل عبدالنبى غازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 ت التجاريه واالستشارات التجاريهالتأشير:  الغاء نشاط / الوكاال

تم تعديل النشاط , وصف 20200212وفي تاريخ  245228حسام الدين عبدالحميد مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير:  حذف نشاط االستيراد

م تعديل النشاط , وصف ت20200212وفي تاريخ  418034عمر فتحى ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 التأشير:  اضافه نشاط االستيراد والتصدير والتوريدات العموميه

تم تعديل النشاط , وصف 20200212وفي تاريخ  378248محمد احمد محمد فؤاد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 مركز لصيانه وتجديد السيارات -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح 

تم تعديل النشاط , 20200212وفي تاريخ  420144عمرو محمد حسام الدين رياض محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 وصف التأشير:  حذف نشاط اداره مغاسل السيارات وتعديل النشاط ليصبح بيع وشراء السيارات

تم تعديل النشاط , وصف 20200212وفي تاريخ  390051ايهاب مجدى امين شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

التأشير:  تعديل النشاط ليصبح /توريد  قطع غيار الكمبيوتر ومستلزماته فيما عدا خدمات االنترنت ) بعد الحصول على التراخيص 

 2019لسنه  1205الالزمه ( موافقه امنيه رقم 

تم تعديل النشاط , وصف 20200212وفي تاريخ  368028قم   طارق شفيق ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  49

التأشير:  ضافه نشاط تشغيل معادن واسطوانات تقطيع بانواعها الوبنط ثقب وتخريم وخراطه تشغيل مواسير نحاس وبروفيالت 

 حديد وزوايا

تم تعديل النشاط , وصف 20200213وفي تاريخ  383160عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 االستيراد -التأشير:  حذف نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200213وفي تاريخ  419962محمد مجدى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 ( 19والمجموعه  6من المجموعه  36اضافة نشاط / االستيراد ) فيما عدا الفقرة 

تم تعديل النشاط , وصف 20200213وفي تاريخ  378248مد محمد فؤاد خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد اح -  52

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / مركز لصيانة وتجديد السيارات بجميع انواعها وبيع قطع الغيار

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200213وفي تاريخ  402601عالء اسماعيل شعبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 تعديل النشاط ليصبح التصدير فقط

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200216وفي تاريخ  243455حمدي علي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 المقطورات الملحقه وتجارتها ونشاط استيراد-اضافه نشاط استيراد هياكل ومواتير السيارات المستعمله وتجارتها 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافه 20200216وفي تاريخ  243455حمدى الدا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 ونشاط استيراد المقطورات الملحقه وتجارتها-نشاط استيراد هياكل ومواتير السيارات المستعمله وتجارتها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  362981علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   نهي مختار محمود  -  56

 التأشير:  الغاء نشاط / االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  377201محمد عبد العزيز السيد فيصل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 ليصبح كافه انواع النقل البرى فيماعد النقل السياحىالتأشير:  تعديل النشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  416651عماد حمدى شاكر عبد العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجاره سيارات واطارات وبطاريات

تم تعديل النشاط 20200216وفي تاريخ  400525ب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود محمد العزب عبدالمقصود غرا -  59

 , وصف التأشير:  الغاء نشاط / الدعاية واالعالن

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  426300سيده عبدالفتاح محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 رحالت داخل جمهوريه مصر العربيه مكتب -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  428113مريم سمير سامى نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

والمجموعة  6من المجموعة  36التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية وعموم االستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 

التوكيالت التجارية وصيانة الحاسبات االلية ومستلزماتها واستيراد وتوريد الحاسبات ولوازمها ومكوناتها فيما عدا تقديم ( و 19

 2019لسنة  990موافقة امنية رقم  -خدمات االنترنت 

لنشاط , وصف تم تعديل ا20200216وفي تاريخ  410947بخيت حمدان منصور سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 التأشير:  حذف نشاط / نقل المعدات الثقيله

تم تعديل النشاط 20200216وفي تاريخ  415064لوط محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

فى مناطق التنميه , وصف التأشير:  اضافه نشاط / استصالح واستزراع وتنميه االراضى الصحراويه واالستثمار الزراعى 

 الزراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  428324عمرو زكريا سيد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 التأشير:  اضافه نشاط / االستشارات فى مجال التصدير والتسويق

تم تعديل النشاط , وصف 20200216وفي تاريخ  412973محمود السيد البدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 التأشير:  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) دون مجاالت الدعاية واالعالن و الكمبيوتر ودون توريد العمالة (

تم تعديل النشاط , وصف 20200217وفي تاريخ  382734عبد المحسن شاهين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

ر:  تعديل النشاط ليصبح / التسويق العقارى ) دون االنترنت والكمبيوتر ومستلزماته ( والمقاوالت العموميه والتوريدات العامه التأشي

 ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعايه واالعالن ودون توريد العماله(

تم تعديل النشاط , وصف 20200217في تاريخ و 220602محمد نوبي احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  67

 التأشير:  الغاء نشاط / االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200217وفي تاريخ  202007نبيله خالد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 حذف نشاط / االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 20200218وفي تاريخ  423128برلسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد خميس محمد ال -  69

 التأشير:  اضافه نشاط / المقاوالت العامه

تم تعديل النشاط , وصف 20200218وفي تاريخ  422315محمد السعيد راغب البريشى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 ريدات )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله (ومقاوالت عموميهالتأشير:  اضافه نشاط / تو

تم 20200218وفي تاريخ  422315البريشى للتجاره والتوريدات والمقاوالت العموميه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  71

ا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد العماله تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط / توريدات )فيما عد

 (ومقاوالت عموميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200218وفي تاريخ  407548محمود احمد عاطف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 التوكيالت التجاريه -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200218وفي تاريخ  381604د ،  سبق قيده برقم   نصيف متواضع نصيف يوسف ، تاجر فر -  73

 التأشير:  اضافه نشاط / النقل والشحن

تم تعديل النشاط , وصف 20200218وفي تاريخ  408676خالد محمد سامى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 2019لسنة  1240منية رقم موافقة ا -التأشير:  اضافة نشاط / خدمات ونظافة 

تم تعديل النشاط , وصف 20200218وفي تاريخ  424644خالد مصطفى كامل السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  75

 نقل عمال -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل 20200219وفي تاريخ  259737مكتب كمال الزهيرى للمقاوالت العموميه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط / اداره وتشغيل محطات الصرف والتحليه

تم تعديل 20200219وفي تاريخ  259737مكتب كمال الزهيرى للمقاوالت العموميه )كاز( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  77

 النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط / اداره وتشغيل محطات الصرف والتحليه

تم تعديل النشاط , وصف 20200219وفي تاريخ  416055محمد خضر محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

شروبات ومقاوالت وتوريدات عمومية ) دون مجاالت الدعاية واالعالن التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريد مواد غذائية وم

 والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200220وفي تاريخ  419918دعاء رمضان جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  79

 يل جمله وقطاعىتعديل النشاط ليصبح بيع وتوزيع مستحضرات تجم

تم تعديل النشاط , 20200220وفي تاريخ  360707محمد فاروق عبد الباقي مصطفي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 وصف التأشير:  اضافه نشاط / توريدات عموميه )دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200220وفي تاريخ  224235، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جمال علي فرجاني -  81

 االنتاج والتوزيع السينمائى -الغاء نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200223وفي تاريخ  421630محمود احمد اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

اط / توريدات زيوت المحركات والسيارات وتوريدات عموميه )فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر التأشير:  اضافه نش

 ودون توريد العماله (

تم تعديل النشاط , وصف 20200223وفي تاريخ  392908ايمن عبد الواحد السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

من  36ن والتاجير ليصبح النشاط/ تجارة وتصنيع الزيوت واالستيراد والتصدير ) فيماعدا الفقره التأشير:  اضافه نشاط التخزي

 ( وتكرير وتعئبه زيت الطعام والتاجير وتصنيع الزيوت النباتيه لدى الغير 19-6المجموعه 

عديل النشاط , وصف التأشير:  تم ت20200223وفي تاريخ  363123كريم عدلي سالم طاهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 مكتبه)دون تصوير المستندات ( -تعديل النشاط ليصبح 

تم تعديل النشاط , وصف 20200223وفي تاريخ  394228فاطمة ابراهيم ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 ( مهمات امن صناعى19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشير:  اضافه نشاط / استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200223وفي تاريخ  283102سمير علي حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 تعديل النشاط / مركز خدمة سيارات

ديل النشاط , وصف تم تع20200223وفي تاريخ  424490صابر بخيت محمد بهنسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 صناعه المالبس والمنسوجات -التأشير:  تعديل النشاط ليصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200223وفي تاريخ  410329رامى اسكندر فوزى جبران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

االنترنت ( بعد الحصول على التراخيص  التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / استشارات فى مجال توليد الطاقه ) فيما عدا خدمات

 2019لسنه  1104موافقه امنيه رقم -الالزمه 

تم تعديل النشاط , وصف 20200224وفي تاريخ  402461مدحت ميخائيل زكى ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 التأشير:  اضافه نشاط تجارة االجهزه العلميه وصيانتها

تم تعديل النشاط , وصف 20200224وفي تاريخ  409500مد خضرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود احمد مح -  90

 مقاوالت عامه واالنزار االلى -التأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200224وفي تاريخ  275886جمال نجيب محمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

 نشاط / تركيب وتوريد وصيانه انظمه الخاليا الشمسيه والطاقه الجديده والمتجدده التأشير:  اضافه

تم تعديل النشاط , وصف 20200225وفي تاريخ  366048ايمن صالح الدين محمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

 التأشير:  الغاء نشاط /االستيراد و التصدير من النشاط

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  20200226وفي تاريخ  362932يم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هاني رياض فه -  93

 حذف نشاط / االستيراد و توظيف عمالة داخلية وكالء العمولة

تم تعديل النشاط , 20200226وفي تاريخ  262993نور الدين بدوي عبد اللطيف صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 وصف التأشير:  اضافه نشاط / صيانه المعدات واالجهزه الطبيه

تم تعديل النشاط , وصف 20200226وفي تاريخ  400920شريف مجدى حسين حسنين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  95

يما عدا اجهزه الكمبيوتر وف 19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشير:  تعديل النشاط ليصبح /استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقره 

 واكسسواراته(

تم تعديل النشاط , وصف 20200226وفي تاريخ  235241عادل اندراوس نعمة هللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد

تعديل النشاط , وصف تم 20200226وفي تاريخ  416326بيتر عصام فرح جرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  97

 التأشير:  اضافه نشاط / توريد اجهزه حمايه و امن صناعي

تم تعديل النشاط , وصف 20200227وفي تاريخ  428625هشام محمود على عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح /مقاوالت واستشارات هندسيه

تم تعديل النشاط , 20200227وفي تاريخ  398762اس منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد مصطفى النح -  99

 التوريدات العموميه )دون مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتوريد العماله (-وصف التأشير:  تعديل نشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 20200227 وفي تاريخ 373061محمد عمر محمد عطوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  100

التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العموميه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

 العماله ( والمقاوالت العموميه

تم تعديل النشاط , وصف 20200227وفي تاريخ  367019موسي سعد موسي سعدهللا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  101

التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه فقط ) دون مجاالت الدعاية و االعالن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

 العمالة (

:  تم تعديل النشاط , وصف التأشير20200227وفي تاريخ  283087طه محمد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

 الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 20200227وفي تاريخ  401791عيد محمد عبد الفتاح عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  103

التأشير:  تعديل النشاط الى / مقاوالت عموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا مجاالت الدعايه واالعالن والكمبيوتر ودون توريد 

 ( العماله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 20200227وفي تاريخ  429323مسعد حليم سعيد جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  104

 التأشير:  كوافير حريمي

 

 

 


