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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 صيانه عن 26738 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد موسى اسراء -  1

 من الورشه ش 50 بالعقار محل:  بجهة ، به المصرح حدود وفى والطباعه المستندات تصوير عدا فيما وطابعات تصوير ماكينات

 التعليميه المرج اداره امام السلطوحيه الترعه ش

 عن 26659 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحليم عبد الفتاح عبد اسامه -  2

 قباء الواحه ش الرحاب برج الخامس الدور:  بجهة ، وتوريداتها الكهروميكاينيكا واعمال مقاوالت

 اثاث بيع عن 26723 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق سامى رزق كيرلس -  3

 االرضى بالدور 1 رقم محل االربعين ش من سوهاج ش 3:  بجهة ، واخشاب

 توريدات عن 26698 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمود محمد محمود -  4

 الخامس التجمع 6 محلية 1 حى الزهراء مول 1 دور 11 محل:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه

 عن 26692 برقم 20200216 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالحميد محمد صالح -  5

 ابو ش من العاطى عبد حسن ش 11:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما واالستيراد معادن تشغيل مصنع

 كاستير 928/  623 قطعه 42 رقم نظير بحوض البركه الشركة ارض العز

 التسويق عن 26699 برقم 20200218 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان احمد بدر احمد -  6

 4 على ب 97 عقار االول التجمع الجنوبى الشباب:  بجهة ، االنترنت دون العقارى

 ، اخشاب توريد عن 26655 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلته لبيب عزمي مينا -  7

 الغربيه النخل عزبه الزهور مدينه رشدى ش:  بجهة

 عن 26663 برقم 20200206 فى قيد ، 10000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرابع احمد حسن محمد هيثم -  8

 الحاج بركه الميدان حوض البلبيسى ش:  بجهة ، انواعها بكافه والمخلالت الزيوت تعبئه

 مخبز عن 26726 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد حسن محمود حسن -  9

 الباشا كفر الناصر عبد جمال امتداد ش:  بجهة ، الى نصف بلدى

 عن 26663 برقم 20200206 فى قيد ، 10000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرابع احمد حسن محمد هيثم -  10

 النشاط تعديل تم التجاره ونوع رمضان من العاشر 2/  7193 رقم قطعه السادات:  بجهة ، انواعها بكافه والمخلالت الزيوت تعبئه

 23931 برقم وقيد 20192019/9/29 االفتتاح وتاريخ انواعها بكافهع ومخلالت وزيتون ومفروشات سناكس تصنيع ليصبح

 منوف

 ، مطبعه عن 26676 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين ابراهيم طارق محمد -  11

 نجيب محمد ش:  بجهة

 عن 26680 برقم 20200212 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالوهاب السيد عبدالوهاب -  12

 4 ش 1 م ش 53:  بجهة ، وطعميه فول مطعم

 مواد نقل عن 26709 برقم 20200219 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده محمد شعراوى هند -  13

 الصباح نور مدرسه امام نجيب محمد ش شقه:  بجهة ، والبنزين السوالر دون بتروليه

 ، مطبعه عن 26676 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين ابراهيم طارق محمد -  14

 سيجال فارس ابو ش 16:  بجهة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تسويق عن 26739 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد دسوقى احمد رضه -  15

 غ النخل ع الصحه ش من الزقازيق ش 16:  بجهة ، االنترنت دون عقارى

 دعايه عن 26661 برقم 20200205 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السالم عبد طاهر وائل -  16

 اصدار عدا فيما االنترنت خدمات عدا فيما العموميه والتوريدات التجارية والتوكيالت والتوزيع والتصدير واالستيراد واعالن

 الجيارة ارض ش 9:  بجهة ، 2020 لسنه 94 صادر 2019 لسنه 210 امنيه موافقه والمصاحف الدينيه والكتب والمجال الصحف

 الباشا كفر

 ، صيدليه عن 26683 برقم 20200212 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين زخاري جرجس عماد -  17

 2 الجديده النزهه تقسيم مشروع من 450 ق:  بجهة

 عن 26684 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  العموميه للتوريدات الجميل مؤسسه -  18

 8 شقه السالم اول زهراء التروللى ش من االسكندريه ش 3:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه توريدات

 بيع عن 26657 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عواد حسن سالمه -  19

 الشروق م 3 رقم محل 1 ج المجاوره خدمات مركز 6 رقم الندى مول:  بجهة ، موبايل اكسسوارات

 بيع عن 26657 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عواد حسن سالمه -  20

 االفتتاح وتاريخ جزاره التجاره نوع النزهه 8 محل االول الحى الحرمين التجارى السوق:  بجهة ، موبايل اكسسوارات

 378534 برقم وقيد 2006/6/11

 دهانات توريد مكتب عن 19911 برقم 20200219 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منير عاطف منير -  21

 نجيب محمد من سالم عيد ش 6:  بجهة ،

 دهانات توريد مكتب عن 19911 برقم 20200219 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منير عاطف منير -  22

 العبور مكتب 19911 برقم وقيد 2017/10/15 االفتتاح وتاريخ وحديد بويات تجاره التجاره ونوع نجيب محمد ش:  بجهة ،

 عن 26669 برقم 20200209 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سليمان كامل محمد جمال -  23

 النزهه الخمسين ش من البارون عقار 2 محل:  بجهة ، وفالفل فول مطعم

 عن 26714 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خليل محمد الدين حسام محمد -  24

 1040 صادر 2019 لسنه 226 رقم امنيه موافقه) الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما استيشن بالى

 التجارى السوق الرحاب م الشانزلزيه ممر بمنطقه 320 محل:  بجهة ،(  2020/1/30 فى

 مقاوالت عن 26705 برقم 20200219 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الرشيد عبد محمود -  25

 4 شقه الشروق مدينه الثانى الحى 10 مربع 60 العقار:  بجهة ، عامه

 توريد عن 26688 برقم 20200213 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد طه العزيز عبد طه -  26

 الثانى بالدور شقه الباشا كفر ابراهيم حافظ مدرسه ش 20:  بجهة ، الزجاج وتركيب

 دباغه عن 26722 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  بشاره نسيم سعد طانيوس -  27

 بالروبيكى الجلود بمشروع  K 6/  92 نموذج عنبر بدر:  بجهة ، الجلود وتصدير

 مخبز عن 26729 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد الهادى عبد محمد -  28

 الحرفيين الروضه تقسيم السروجى حربى ش 14:  بجهة ، الى نصف بلدى

 عن 26662 برقم 20200205 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الجليل عبد الحميد عبد محمد -  29

 موافقه الالزمه التارخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن دعايه مكتب

 الشرفا كفر زيدان محمد ش 9:  بجهة ، 2020 لسنه 156 صادر 2019 لسنه 204 رقم امنيه
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 واعالن دعايه عن 26643 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد فرج صالح سامح -  30

 الالزمه التراخيص على الحصول بعد الدينيه والكتب والمصاحف والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما

 الشرفا كفر سيجال مصنع خلف التروللى ش من الرازقى يحيى ش 10:  بجهة ، 7293 رقم صادر 2019 لسنه 200 رقم موافقه

 عن 26668 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحميد عبد محمود حسن -  31

 الشروق مدينه الجامعه مول االول الدور  B 42 محل:  بجهة ، رخام وتجاره بيع معرض

 عن 26717 برقم 20200223 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل النبى عبد رجب هانى -  32

 الرفاعى هللا عبد من جمعه سمير ش:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تصنيع عن 26734 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمرداش جابر محمد رامى -  33

 بدر فدان 100 الصناعيه المنطقه 48 قطعه:  بجهة ، بالستيك

 تصنيع عن 26734 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمرداش جابر محمد رامى -  34

 من 36 الفقره عدا فيما وتصدير استيراد التجاره ونوع النزهه الشقه من غرفه 2 العاشر الدور تيتو جوزيف 81:  بجهة ، بالستيك

 410001 برقم وقيد 2016/8/1 االفتتاح وتاريخ 19 والمجموعه 6 المجموعه

 صاج ورشه عن 26701 برقم 20200218 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل حسين شحاته حسين -  35

 المرج الحاج بركه البلبيس الرشاح ش:  بجهة ، المعلقه االسقف ومستلزمات

 صاج ورشه عن 26701 برقم 20200218 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل حسين شحاته حسين -  36

 واصالح كاوتش نفخ ورشه التجاره ونوع البحورالوراق طرح ناصيه السواحل ترعه شارع:  بجهة ، المعلقه االسقف ومستلزمات

 الجيزه غرفة 54995 برقم وقيد 2016/12/15 االفتتاح وتاريخ

 بيع عن 26720 برقم 20200223 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه اشرف مصطفى -  37

 امنحتب تقسيم 12 بلوك 2 رقم بالقطعه محل:  بجهة ، وبويات حدايد

 مكتب عن 26702 برقم 20200218 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حامد النبى عبد ايمن -  38

 االول التجمع شمالى شباب 110 عماره:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات عامه ومقاوالت هندسى

 وصيانه بيع عن 26686 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد امين محمد امين -  39

 الثالث الحى 22 محل بدر:  بجهة ، التكييف اجهزه

 عن 26704 برقم 20200218 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد احمد الغنى عبد سيد -  40

 باالرضى محل صير ابو بكفر طاحون ش من طاحون احمد محسن ش:  بجهة ، حدايدوبويات

 ورشه عن 26650 برقم 20200203 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل محمد العزيز عبد محمد -  41

 الحرفيين جيت السوبر ش من اسامه الشهيد ش:  بجهة ، سيارات دوكو

 عن 26651 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى محمد اسماعيل محمد امل -  42

 الباشا كفر الزكاه مؤسسه ش من الرحمن مسجد ش 12:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 سرجه عن 26667 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد صالح عالم جارحى -  43

 3 رقم محل بدر مدينه بيتك ابنى الرابع الحى اسكان التجارى السوق:  بجهة ، وعالفه وعطارة

 وبقاله عالفه عن 26646 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن زكى رضا محمد -  44

 العالى السد منشيه الجمهوريه ش 23:  بجهة ، جافه

 عن 26654 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم ابوالمحاسن سهام -  45

 العبور الهدى مول السادس الحى 74:  بجهة ، عقارى استثمار
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 عن 26654 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم ابوالمحاسن سهام -  46

 وتاريخ ومالبس واكسسوارات توريد التجاره ونوع رمضان من العاشر 2 المجاوره 6 مربع 43 فيال:  بجهة ، عقارى استثمار

 10588 برقم وقيد 2014/08/05 االفتتاح

 عدا فيما مطبعه عن 26715 برقم 20200223 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد على اشرف -  47

 موافقه الالزمه التراخيص على الحصول وبعد والمصاحف الدينيه والكتب االنترنت خدمات عدا فيما والمجالت الصحف اصدار

 قباء م المصانع ش من الواحه ش بالعقار محل:  بجهة ، 2019 لسنه 1494 صادر 2019 لسنه 163 رقم امنيه

 برقم 20200223 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد السميع عبد الوهاب عبد احمد -  48

 االدارى المبنى مدينتى ادارى مكتب 213:  بجهة ، االنترنت دون عقارى تسويق عن 26718

 عن 26735 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل فهمى روفائيل مدحت -  49

 الشروق مدينه مصر دار الثانيه المرحله 3 رقم بالعقار 2 رقم بالشقه غرفه:  بجهة ، منزليه ادوات توريدات

 عن 26673 برقم 20200210 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد الحميد عبد محمد نرمين -  50

 االربعين ش امنحتب تقسيم 20 بلوك 1 ق:  بجهة ، ماركت سوبر

 توريدات عن 26664 برقم 20200206 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد محمد -  51

:  بجهة ، الطبيه االجهزه(  االنترنت عدا فيما)  وتسويق التجاريه الوكاله واعمال تجاريه وتوكيالت به المصرح حدود فى عموميه

 االرضى بالدور شقه الخامس التجمع عمارات الخامس الحى 4 عماره

 فول مطعم عن 26711 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نحساني سيد بدرى موسى -  52

 االول التجمع 6 مجاوره 17 عماره 7 محل:  بجهة ، وطعميه

 استثمار عن 26700 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمود اسماعيل عايده -  53

 2 النزهه رجيله ابو 27 ش 155 ع:  بجهة ، عقارى

 ورشه عن 26727 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد احمد اشرف -  54

 الجديده العصارة الجامع ش من اغا رمضان على حارة 2:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس

 دعايه عن 26670 برقم 20200209 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحمن عبد سيد هبه -  55

 التراخيص على الحصول بعد والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما واعالن

 النهضه 2 م 2 ب 996 الصعيد:  بجهة ، 2019 لسنه 7281 رقم امنيه موافقه الالزمه

 التجارى التمثيل عن 26712 برقم 20200220 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوميلى جابتا كارميال -  56

:  بجهة ، 2020/2/05 فى 428 رقم امنيه موافقه االنترنت خدمات عدا فيما للشركات االداريه واالستشارات التجاريه والتوكيالت

 الثانى بالدور 3 شقه االول التجمع 6 الياسمين ش 171 العقار

 تجاره عن 26733 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى عبد محمد احمد هللا منه -  57

 بارك ذا مول بورتو تجارى مركز F  12 محل:  بجهة ، الشيكوالته انواع جميع

 ، البان معمل عن 26679 برقم 20200211 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى حافظ محمود محمد -  58

 الوكيل زينب عزبه المصطفى مسجد ش 2 بالعقار محل:  بجهة

 خدمات عن 26725 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود مجدى ساره -  59

 التراخيص على الحصول بعد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما ومؤتمرات عارضم وتنظيم وفاكس تليفون اعمال رجال

 االول التجمع عمارات البنفسج 116:  بجهة ، 2020 لسنه 1046 صادر رقم 10367/  1103 رقم امنيه موافقه الالزمه

 توريدات عن 26728 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد سيد -  60

 الريان ارض الحريه ش 12:  بجهة ، خردوات



 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

 سوبر عن 26678 برقم 20200211 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم حسن احمد حسن -  61

 الخميس ش من 27 ش 1 النزهه:  بجهة ، ماركت

 االستيراد عن 26675 برقم 20200211 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان رضا محمد سليمان -  62

 الحاج بركه كوبرى خلف:  بجهة ، 6المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير

 سوبر عن 26678 برقم 20200211 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم حسن احمد حسن -  63

 االفتتاح وتاريخ غذائيه مواد وتعبئه وتوزيع تجارة التجاره ونوع حسن حسن ياسر/  ملك فاقوس درويش عرب:  بجهة ، ماركت

 الزقازيق 2018 لسنه 162961 برقم وقيد 2018/3/13

 العامة المقاوالت عن 26687 برقم 20200213 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حفنى وائل كريم -  64

 الخامس التجمع الخامس الحى 2 منطقه 5 الحى 145 فيال 7 شقه:  بجهة ، والمتخصصه

 مكتب عن 26707 برقم 20200219 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جمعه على مصطفى -  65

 35 بلوك 1 الصعيد مساكن:  بجهة ، رحالت

 ورشه عن 26721 برقم 20200224 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جليلوه عراقى دياب سلوى -  66

 صير ابو كفر حمد اوالد حاره المدرسه ش:  بجهة ، الواحد االستعمال ذات البيطريه البالستيكيه المنتجات

 26695 برقم 20200216 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد احمد نصرالدين  محمد عالء -  67

 االضاءه ومستلزمات والمعدنى الخشبي االثاث تصنيع واكسسوارات دور اوت وفرش والمعدنى الخشبى االثاث وتصنيع تجاره عن

 المنطقه بدر بمدينه للنقابه التابع الصناعى التطبيقين مجمع بدر:  بجهة ، والمعدنيه الخشبيه المنتجات كافه وتصنيع المتعدده

 الكهرباء محطه امام الصناعيه المنطقه قلب 3 ، 2 ، 1 قطعه االول بالدور هـ نموذج 38 الى 22 من الوحدات الصناعيه

 تجاره عن 26694 برقم 20200216 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابو احمد صبحى هاله -  68

 العالى السد منشيه الصديق بكر ابو ش 13 رقم عقار:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 ، قصب عصير عن 26708 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على جاد احمد -  69

 محل - صير ابو بكفر الجمهوريه ش 14:  بجهة

 سوبر عن 26657 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عواد حسن سالمه -  70

 الجديده القاهره االرضى الدور 4 رقم محل الشروق مدينه الندى مول:  بجهة ، ماركت

 26695 برقم 20200216 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد احمد نصرالدين  محمد عالء -  71

 االضاءه ومستلزمات والمعدنى الخشبي االثاث تصنيع واكسسوارات دور اوت وفرش والمعدنى الخشبى االثاث وتصنيع تجاره عن

 وتاريخ والتصدير االستيراد عموم التجاره ونوع اسوان ش 6 الجديده م:  بجهة ، والمعدنيه الخشبيه المنتجات كافه وتصنيع المتعدده

 310748 برقم وقيد 1998/1/04 االفتتاح

 ، مقهى عن 26719 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان على محمد صالح -  72

 الثالث التجمع القطاميه المحموديه مساكن أ 2:  بجهة

 عن 26732 برقم 20200226 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى الحق عبد رشاد محمد عمرو -  73

 السويس جسر اكتوبر 6 ش 25:  بجهة ،(  وبيع وتحميص طحن)  بن مطحن

 سوبر عن 26657 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عواد حسن سالمه -  74

 وقيد 2006/6/11 االفتتاح وتاريخ جزاره التجاره نوع 8 رقم محل االول الحى الحرفين التجارى السوق الشروق:  بجهة ، ماركت

 378534 برقم

 عن 26724 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى احمد الضوى محمد احمد -  75

 السويس جسر ش اخر الصديق بكر ابو ش من الخطاب بن عمر تقسيم 268 عقار 1 رقم شقه:  بجهة ، جوارب توزيع

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حدود فى والمتكامله والمتخصصه العامه والمقاوالت العقارى االستثمار  ،  شركة   وشريكيه محمد محمود الرحمن عبد حنفى -  1

 العامه والمقاوالت العقارى االستثمار عن ، 26690 برقم 20200213 فى ،قيدت 240000.000   مالها ،رأس   به المصرح

 الخامس التجمع الرابع الحى حسين طه ش 518:  بجهة ، به المصرح حدود فى والمتكامله والمتخصصه

   مالها ،رأس   العسكريه المالبس عدا فيما مالبس تجاره   ،  شركة   وشريكه الرحيم عبد محمد رجب محمد -  2

 االسكندريه ش:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس تجاره عن ، 26716 برقم 20200223 فى ،قيدت 100000.000

 125 ب الدلتا اكتوبر 6 ش من

   مالها ،رأس   بالعموله الفاكهه تجاره  ،  شركة   الفاكهه لتجاره( وشريكيه الغنى عبد حسن احمد خليل) خليل ال -  3

 9 عنبر 321 رقم محل العبور:  بجهة ، بالعموله الفاكهه تجاره عن ، 26672 برقم 20200210 فى ،قيدت 300000.000

 قيراط 23 س 1.05 قدرها بحصه للجمله العبور سوق فاكهه

   وتغليفها وتعبئتها وتوزيعها الشخصيه العنايه ومستلزمات وحلويات غذائيه مواد تجاره  ،  شركة   وشركاه ابراهيم حسين باهر -  4

 العنايه ومستلزمات وحلويات غذائيه مواد تجاره عن ، 26736 برقم 20200227 فى ،قيدت 40000.000   مالها ،رأس

 دريمز مول القاهره مركز الخامس التجمع خدمات مركز 58 ، 57 ، 56 ق:  بجهة ، وتغليفها وتعبئتها وتوزيعها الشخصيه

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات عقارى تسويق  ،  شركة   وشريكه سليمان احمد محمد -  5

 شقه:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات عقارى تسويق عن ، 26685 برقم 20200212 فى ،قيدت 20000.000

 الخامس التجمع 2 النرجس 336 رقم فيال ب

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والبناء والتشيد العامه المقاوالت  ،  شركة   وشريكه محمود راضى اسالم -  6

 2 رقم شقه االول التجمع 8 المجاوره 28:  بجهة ، والبناء والتشيد العامه المقاوالت عن ، 26665 برقم 20200206

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  ميكانيكيه وتوريدات معادن تشغيل   ،  شركة   ماهر وايمن عبده بولس -  7

 التروللى ش من عامر اوالد ش:  بجهة ، ميكانيكيه وتوريدات معادن تشغيل عن ، 26697 برقم 20200218

   مالها ،رأس   العقارى واالستثمار الطرق ورصف العامه المقاوالت  ،  شركة   وشريكه موسى احمد هللا عبد مجدى -  8

 الحى:  بجهة ، العقارى واالستثمار الطرق ورصف العامه المقاوالت عن ، 26648 برقم 20200202 فى ،قيدت 100000.000

 الشروق 22 مربع 2 شقه 28 عماره 2 مجاوره الثانى

   مالها ،رأس(   االنترنت خدمات دون) عقارى وتسويق عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه الحليم عبد محمد -  9

:  بجهة ،(  االنترنت خدمات دون) عقارى وتسويق عموميه مقاوالت عن ، 26710 برقم 20200219 فى ،قيدت 100000.000

 عمارات البنفسج االول التجمع 522 عماره الثالث الدور 8 شقه

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  الجلود وتصدير دباغه  ،  شركة(   وشركاه العظيم عبد طلعت فتحى) تينرى طلعت -  10

 بدر م D 12 قمر الوحده بالروبيكى الجلود م بدر:  بجهة ، الجلود وتصدير دباغه عن ، 26713 برقم 20200220

   مالها ،رأس   متكامله واعمال عموميه مقاوالت  ،  شركة   المتكامله واالعمال العموميه للمقاوالت وشريكه زكى سعد عياد -  11

 الشمالى الشباب 67 عقار:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت عن ، 26647 برقم 20200202 فى ،قيدت 500000.000

 االرضى الدور 2 شقه االول التجمع

 20200210 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   عقارى استثمار  ،  شركة   وشركائه عزام سعداوى كمال حمدى -  12

 الخامس التجمع 10 المنطقه اللوتس ش 38:  بجهة ، عقارى استثمار عن ، 26674 برقم



 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

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى عموميه توريدات  ،  شركة   وشريكه الجواد عبد محمد على عادل محمد -  13

 الخامس التجمع أ 42:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه توريدات عن ، 26706 برقم 20200219 فى ،قيدت 5000.000

 بفيال غرفتان التطور عمارات 38 ش

 توريد عدا فيما العموميه والتوريدات العامه والمقاوالت عقارى استثمار  ،  شركة   وشريكها داود هللا عبد محمد مروه -  14

   به المصرح حدود فى التجاريه والتوكيالت الفندقيه االداره عدا المشروعات وادارة والكمبيوتر واالعالن الدعايه ومواد العماله

 والتوريدات العامه والمقاوالت عقارى استثمار عن ، 26645 برقم 20200202 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 فى التجاريه والتوكيالت الفندقيه االداره عدا المشروعات وادارة والكمبيوتر واالعالن الدعايه ومواد العماله توريد عدا فيما العموميه

 الخامس التجمع 2 الحى اولى منطقه  S 1/  3 قطعه مول سما:  بجهة ، به المصرح حدود

 فى عموميه وتوريدات ومقاوالت وتصميمات هندسى مكتب  ،  شركة   وشريكته شريف هالل على احمد شريف شركة -  15

 وتصميمات هندسى مكتب عن ، 26693 برقم 20200216 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  به المصرح حدود

 بالدور 2 شقه الخامس التجمع 5/  ات النرجس حى قطعه 95:  بجهة ، به المصرح حدود فى عموميه وتوريدات ومقاوالت

 يسار المرتفع االرضى

 ،رأس   ع م ج داخل البرى والنقل به المصرح حدود فى العموميه التوريدات  ،  شركة   وشريكه الموجود عبد محمد فيصل -  16

 داخل البرى والنقل به المصرح حدود فى العموميه التوريدات عن ، 26671 برقم 20200209 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 الجامع حاره ناصيه 27 ش من المصانع ش 2:  بجهة ، ع م ج

 محطات وتركيب وتوريد به المصرح حدود فى عامه توريدات  ،  شركة   وشريكته معوض زغلول سعد سيد الدين حسام -  17

 ومياه االبار مياه تحليه ومحطات الشرب مياه تنقيه ومحطات الصناعى الصرف مياه معالجه ومحطات الصحة الصرف مياه معالجه

   مالها ،رأس   الصيانه واعمال والحريق والرى المياه وشبكات المركزى لتكييف وحدات وتركيب وتوريد واالمطار البحر

 محطات وتركيب وتوريد به المصرح حدود فى عامه توريدات عن ، 26656 برقم 20200204 فى ،قيدت 100000.000

 ومياه االبار مياه تحليه ومحطات الشرب مياه تنقيه ومحطات الصناعى الصرف مياه لجهمعا ومحطات الصحة الصرف مياه معالجه

 بلوك 2 قطعه:  بجهة ، الصيانه واعمال والحريق والرى المياه وشبكات المركزى لتكييف وحدات وتركيب وتوريد واالمطار البحر

 الصحراوى االسماعيليه طريق اول امنحتب جمعيه 11

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   25201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عسكر على فتحى على محمد   - 1

 التجاره لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   13137:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد زكى مصطفى حامد   - 2

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   15110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البشالوى على سليمان محمد ريهام   - 3

 التجاره لترك محو امر  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   25736:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحداد مصطفى محمد ماجد   - 4

 التجاره لترك محو امر

   20200205 تاريخ وفى ،   4847:  برقم دهقي سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبران نصيف اسكندر جورج/  د نوستيك وايت نوبل   - 5

 الفرع اللغاء محو امر  السجل شطب/محو تم

 تم   20200206 تاريخ وفى ،   23301:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصمد عبد قرنى مجدى الرحمن عبد   - 6

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   26147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان نصر عودة سويلم هللا عبد   - 7

 التجاره لترك محو امر  السجل

 امر  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   22570:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب هللا عبد خالد   - 8

 التجاره لترك محو

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   14272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس فهمى لطفى مروه   - 9

 التجاره لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   23676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد احمد السيد احمد   - 10

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   17166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن اسماعيل حاتم/  د صيدليه   - 11

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   558:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمود صبحى جيهان   - 12

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   17069:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى حسنين بيومى محمد   - 13

 التجاره لترك محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   18942:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المالك عبد واصف نافع شريف   - 14

 التجاره لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   2455:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى حسين رمضان قدريه   - 15

 التجاره لترك محو امر

 تم   20200217 تاريخ وفى ،   20615:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنى عبد الرازق عبد الرحمن عبد احمد   - 16

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   10786:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد المتولى المحمدى  المتولى   - 17

 التجاره لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   20132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سماحه احمد محمد عادل   - 18

 التجاره لترك محو امر

 تم   20200219 تاريخ وفى ،   19440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الرازق عبد السيد مصطفى   - 19

 التجاره لترك محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   23274:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر احمد الباسط عبد احمد   - 20

 التجاره لترك محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   25786:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السالم عبد محمود   - 21

 التجاره لترك محو امر



 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

 امر  السجل شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   26394:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد كامل سعد مجدى   - 22

 التجاره لترك محو

 امر  السجل شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   5564:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قدرى محمد صفوت   - 23

 التجاره لترك محو

 تم   20200224 تاريخ وفى ،   10338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد الرحيم عبد حسن محمود   - 24

 للوفاه محو امر  السجل شطب/محو

 امر  السجل شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   8009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد حسن احمد حسن   - 25

 التجاره لترك محو

  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   22013:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيارات لتاجير ياقوت   - 26

 التجاره لترك محو امر

 امر  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   8457:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج امين مصطفى   - 27

 للوفاه التجاره لترك محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  9785 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج اللطيف عبد احمد -  1

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  14473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ارمانيوس قلدس موسى بخيت -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  6931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد الوهاب عبد عشرى محمد -  3

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  6931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  واالستيراد للتجاره عشرى -  4

  جنيه  20000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  17335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عباس فتحى ساره -  5

  جنيه  20000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  26631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المصرى محمد رجب الفت -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  13761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دوتى اند وافى -  7

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  13761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الوفا ابو حسين وافى -  8

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  8867 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دسوقى رفاعى هللا عبد امين -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  25134 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهللا احمد صبحى غاده -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  23804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال ابو محمد ثروت محمد تامر -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  22542 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده احمد عبده صالح اشرف -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  17395 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخيمر عابد محمد رمضان -  13

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

 رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  25745 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد السيد القوى عبد طلعت احمد -  14

  جنيه  550000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  26682 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان على معنى على -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  26682 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان على معنى على -  16

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  8419 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض محمد محمود محمد احمد -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  15669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فهمى رمضان فهمى رمضان -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  17572 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد فرج رامى -  19

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  18888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود النجا ابو محمد محمود -  20

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

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  18888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود النجا ابو محمد محمود -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  24163 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الظاهر عبد حلمى عبير -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  22186 برقم قيده سبق ،، فرد اجرت  محمد العال عبد احمد ممدوح -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  22584 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين فتحى امين محمد -  24

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  20663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد بيومى سعيد بيومى -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  14752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرابى احمد على احمد -  26

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  15068 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدعبداللة سعد سامح -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  21294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حسن محمد عمرو -  28

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  18090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم يوسف سيد احمد -  29

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  20616 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على توفيق محمد رضا -  30

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  16800 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد يحي بدر امل -  31

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  23952 رقمب قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين موسى عزت كريم -  32

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 26643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد فرج صالح سامح -  1

  الشرفا كفر سيجال مصنع خلف التروللى ش من الرازقى يحيى ش 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 26646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن زكى رضا محمد -  2

  العالى السد منشيه الجمهوريه ش 23 ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 26644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا حسنى اميل -  3

  السالم االربعين العالى السد منشيه البيت ال ش 17

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 14895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سيد عطا محمد -  4

  الغذائيه المواد وتغليف تعبئه بنشاط نجم ديرب مركز الجوهرى صالح محمد بملك الهوابر بالعنوان الفرع الغاء ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 18054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد محمد احمد يوسف محسنه -  5

  دائم برقم   فى   برقم اودع العمل مكتب ش من العزب ش14 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 6931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للتجارة عشرى -  6

  الرحاب بمدينه الشرقى بالسوق  E 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 6931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدس الوهاب عبد عشرى محمد -  7

 برقم وقيد 2020/2/3 فى  328 برقم  اودع بالرحاب الشرقى بالسوق  E 16 رقم محل بالعنوان جديد فرع اضافه ،:   الـتأشير

 تابع 6931

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 6931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للتجاره عشرى -  8

 برقم وقيد 2020/2/3 فى  328 برقم  اودع بالرحاب الشرقى بالسوق  E 16 رقم محل بالعنوان جديد فرع اضافه ،:   الـتأشير

 تابع 6931

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 26651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد اسماعيل محمد امل -  9

  الباشا كفر الزكاه مؤسسه ش من الرحمن مسجد ش 12 ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 26650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد العزيز عبد محمد -  10

  الحرفيين جيت السوبر ش من اسامه الشهيد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عرابى عبدالحميد احمد -  11

  يوسف محمد جمال مصطفى بملك 1 مدخل 189 بلوك 3 اطلس ش 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلته لبيب عزمي مينا -  12

  الغربيه النخل عزبه الزهور مدينه رشدى ش ،

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم ابوالمحاسن سهام -  13

  العبور هدىال مول السادس الحى 74 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم ابوالمحاسن سهام -  14

 االفتتاح وتاريخ ومالبس واكسسوارات توريد التجاره ونوع رمضان من العاشر 2 المجاوره 6 مربع 43 فيال ،:   الـتأشير وصف

  10588 برقم وقيد 2014/08/05

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عواد حسن سالمه -  15

  الجديده القاهره االرضى الدور 4 رقم محل الشروق مدينه الندى مول ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عواد حسن سالمه -  16

 برقم وقيد 2006/6/11 االفتتاح وتاريخ جزاره التجاره نوع 8 رقم محل االول الحى الحرفين التجارى السوق الشروق ،:   الـتأشير

378534  

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عواد حسن سالمه -  17

  الشروق م 3 رقم محل 1 ج المجاوره خدمات مركز 6 رقم الندى مول ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 26657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عواد حسن سالمه -  18

 برقم وقيد 2006/6/11 االفتتاح وتاريخ جزاره التجاره نوع النزهه 8 محل االول الحى الحرمين التجارى السوق ،:   الـتأشير

378534  

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 26661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد طاهر وائل -  19

  الباشا كفر الجيارة ارض ش 9 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 14647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده سينح معبد عادل -  20

  الشرقيه شمس عين الزهراء ش 38 الى نصف بلدى مخبز فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 26658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا اسماعيل هللا عبد شيرين -  21

  االول الحى 123 الجديده القاهره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 26662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجليل عبد الحميد عبد محمد -  22

  الشرفا كفر زيدان محمد ش 9 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 26659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحليم عبد الفتاح عبد اسامه -  23

  قباء الواحه ش الرحاب برج الخامس الدور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 26663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرابع احمد حسن محمد هيثم -  24

 الحاج بركه الميدان حوض البلبيسى ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 26663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرابع احمد حسن محمد هيثم -  25

 ومفروشات سناكس تصنيع ليصبح النشاط تعديل تم التجاره ونوع رمضان من العاشر 2/  7193 رقم قطعه السادات ،:   الـتأشير

  منوف 23931 برقم وقيد 20192019/9/29 االفتتاح وتاريخ انواعها بكافهع ومخلالت وزيتون



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 26664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد محمد -  26

  االرضى بالدور شقه الخامس التجمع عمارات الخامس الحى 4 عماره ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 23437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد احمد احمد -  27

  القبه ح الوايلى عشره ش ج 58 بالعقار شقه من غرفه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 26670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد سيد هبه -  28

  النهضه 2 م 2 ب 996 الصعيد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 26669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سليمان كامل محمد جمال -  29

  النزهه الخمسين ش من البارون عقار 2 محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 26667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد صالح عالم جارحى -  30

  3 رقم محل بدر مدينه بيتك ابنى الرابع الحى اسكان التجارى السوق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 26668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد محمود حسن -  31

 الشروق مدينه الجامعه مول االول الدور  B 42 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 24963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عطيه السيد -  32

  اشمون مركز الخور بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 24963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عطيه السيد -  33

  اشمون مركز الخور بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 9769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد عباس محمدين مبارك -  34

  2 الجمهوريه سوق 23 ، 22 ليصبح النشاط عنوان توضيح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهللا احمد صبحى غاده -  35

  1 محل 2 مدخل 140 بلوك الجديد وادىال مساكن ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 26673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الحميد عبد محمد نرمين -  36

 االربعين ش امنحتب تقسيم 20 بلوك 1 ق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 18090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف سيد احمد -  37

 فى 2271  برقم  اودع نصر م االولى المنطقه الطيران ش 5 الدور 9 شقه 22 عماره بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشير

  429191 برقم وقيد  2020/2/12

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 26679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى حافظ محمود محمد -  38

  الوكيل زينب عزبه المصطفى مسجد ش 2 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 26675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رضا محمد سليمان -  39

  الحاج بركه كوبرى خلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 26678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم حسن احمد حسن -  40

  الخميس ش من 27 ش 1 النزهه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 26678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم حسن احمد حسن -  41

 االفتتاح وتاريخ غذائيه مواد وتعبئه وتوزيع تجارة التجاره ونوع حسن حسن ياسر/  ملك فاقوس درويش عرب ،:   الـتأشير

  الزقازيق 2018 لسنه 162961 برقم وقيد 2018/3/13

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 26676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم طارق محمد -  42

  سيجال فارس ابو ش 16 ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالوهاب السيد عبدالوهاب -  43

  4 ش 1 م ش 53 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد صابر حسن عالء -  44

  بدر مدينه 5 مجاورة 3 حى 12 رقم قطعه 110 رقم اداريه وحدة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين محمد امين -  45

  الثالث الحى 22 محل بدر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين زخاري جرجس عماد -  46

  2 الجديده النزهه تقسيم مشروع من 450 ق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات الجميل مؤسسه -  47

  8 شقه السالم اول زهراء التروللى ش من االسكندريه ش 3 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 16337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن عثمان اشرف -  48

  للكيماويات زعبل ابو شركة ملك الخانكه االهرام شركة بجوار البلد زعبل ابو العمومى الشارع 18/  م فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 16337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن عثمان اشرف -  49

  الضباط امتداد مساكن االرضى الدور 1 عماره 2 شقه ليصبح الرئيسى للمركز العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  50

  قيراط 12 بحصه خضار 12 عنبر 426 مسلسل 1/  4/  4 خ رقم محل العبور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  51

  قيراط 12 بحصه خضار 12 عنبر 426 مسلسل 1/  4/  4 خ رقم محل العبور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 8221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الشاذلى -  52

  البكرى منشيه حاليا 61 رقم بالعقار والميزانين االرضى الدور بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 15868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عويضه ابراهيم جرجس -  53

  سعيد الحاج فيال امام 27 ال ش من 6 اللؤلؤه برج 5 محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 26687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى وائل كريم -  54

  الخامس التجمع الخامس الحى 2 منطقه 5 الحى 145 فيال 7 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 26688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد طه العزيز عبد طه -  55

 الثانى بالدور شقه الباشا كفر ابراهيم حافظ مدرسه ش 20 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 10395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهيد عبد عبده شحاته عاطف -  56

  النخل ع منصور الشيخ من العاطى عبد رمضان ش 3 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 26692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحميد محمد صالح -  57

 928/  623 قطعه 42 رقم نظير بحوض البركه الشركة ارض العز ابو ش من العاطى عبد حسن ش 11 ،:   الـتأشير وصف

  كاستير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 26694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابو احمد صبحى هاله -  58

  العالى السد منشيه الصديق بكر ابو ش 13 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 26695    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، الجليل عبد احمد نصرالدين  محمد عالء -  59

 38 الى 22 من الوحدات الصناعيه المنطقه بدر بمدينه للنقابه التابع الصناعى التطبيقين مجمع بدر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الكهرباء محطه امام الصناعيه المنطقه قلب 3 ، 2 ، 1 قطعه االول بالدور هـ نموذج



 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

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 26695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد احمد نصرالدين  محمد عالء -  60

 وقيد 1998/1/04 االفتتاح وتاريخ والتصدير االستيراد عموم التجاره ونوع اسوان ش 6 الجديده م ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 310748 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 7001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد محمد محمود -  61

  الجديده النزهه السويس جسر النهضه ارض تقسيم د 3 عمارة 2 رقم محل الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  62

 العبور االول الحى 5 محليه 2 ش 883  عماره ليصبح الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  63

 العبور االول الحى 5 محليه 2 ش 883  عماره ليصبح الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  64

  قيراط 12 حصه خضار 12 عنبر 426 مسلسل 1/ 4/  4 خ ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، عثمان على معنى على -  65

  قيراط 12 حصه خضار 12 عنبر 426 مسلسل 1/ 4/  4 خ ليصبح الرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 7001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد محمد محمود -  66

  الجديده النزهه السويس جسر النهضه ارض تقسيم د 3 عماره 2 رقم محل الفرع الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 8419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد محمود محمد احمد -  67

 فى  برقم اودع العبور م التاسع الحى الثقافه ش من باشا عبود احمد ش 10 بالعنوان اخر رئيسى مقر اضافه ،:   الـتأشير وصف

  5000 مال براس عموميه توريدات مكتب بنشاط برقم وقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حامد النبى عبد ايمن -  68

  االول التجمع شمالى شباب 110 عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد احمد الغنى عبد سيد -  69

  باالرضى محل صير ابو بكفر طاحون ش من طاحون احمد محسن ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود محمد محمود -  70

  الخامس التجمع 6 محلية 1 حى الزهراء مول 1 دور 11 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد بدر احمد -  71

  4 على ب 97 عقار االول التجمع الجنوبى الشباب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 17859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسعد عزيز شكرى -  72

  المرج النخل عزبه منصور الشيخ تقسيم 506 بالعنوان جديد فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود االنج ابو محمد محمود -  73

 االول الحى 12 محليه 204 عمارة الكائن ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود النجا ابو محمد محمود -  74

 االول الحى 12 محليه 204 عمارة الكائن ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود النجا ابو محمد محمود -  75

  خضار 12 عنبر العبور سوق 426 رقم محل العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود النجا ابو محمد محمود -  76

  خضار 12 عنبر العبور سوق 426 رقم محل العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل حسين شحاته حسين -  77

  المرج الحاج بركه البلبيس الرشاح ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل حسين شحاته حسين -  78

 االفتتاح وتاريخ واصالح كاوتش نفخ ورشه التجاره ونوع البحورالوراق طرح ناصيه السواحل ترعه شارع ،:   الـتأشير

 الجيزه غرفة 54995 برقم وقيد 2016/12/15

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمود اسماعيل عايده -  79

  2 النزهه رجيله ابو 27 ش 155 ع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 26708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داحم على جاد احمد -  80

  محل - صير ابو بكفر الجمهوريه ش 14 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 26705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الرشيد عبد محمود -  81

  4 شقه الشروق مدينه الثانى الحى 10 مربع 60 العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 14887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ابراهيم صبرى -  82

 فى   برقم اودع الحرفيه التجاريه بالمنطقه 1 قطاع F4 محل الرحاب مدينه الجديد الشرقى السوق بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

  العبور 14887 تابع برقم وقيد 2020/2/19

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 14887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ابراهيم صبرى -  83

   برقم اودع الحرفيه التجاريه بالمنطقه 1 قطاع F 5 محل الرحاب مدينه الجديد الشرقى السوق بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

  العبور 14887 تابع برقم وقيد 2020/2/19 فى

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 19911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منير عاطف منير -  84

 اودع الف 25000 مال وبراس دهانات توريد مكتب بنشاط  نجيب محمد من سالم عيد ش 6 بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،

  العبور تابع 19911 برقم وقيد 2020/2/19 فى 508  برقم

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 19911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منير عاطف منير -  85

  نجيب حمدم من سالم عيد ش 6 بالعنوان الفرع الغاء تم ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 19911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منير عاطف منير -  86

  نجيب محمد من سالم عيد ش 6 ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 19911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منير عاطف منير -  87

  العبور مكتب 19911 برقم وقيد 2017/10/15 االفتتاح وتاريخ وحديد بويات تجاره التجاره ونوع نجيب محمد ش ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 26707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جمعه على مصطفى -  88

  35 بلوك 1 الصعيد مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 14887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ابراهيم صبرى -  89

  الحرفيه التجاريه المنطقه 1 قطاع F4 محل الرحاب م الجديد الشرقى السوق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 20004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى على مختار مجدى -  90

  1 رقم شقه الخرطوم ش 8 ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 14887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ابراهيم صبرى -  91

  الحرفيه التجاريه المنطقه  F 5 محل الرحاب م الجديد الشرقى السوق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 26709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد شعراوى هند -  92

 الصباح نور مدرسه امام نجيب محمد ش شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 17859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسعد عزيز شكرى -  93

  النخل عزبه منصور الشيخ تقسيم 506 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 14752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى احمد على احمد -  94

  احمد على الرحيم عبد غزلال مصنع ش 1020 قنا بندر قنا بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 23469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه سليمان حسن محمود -  95

  نصر مدينه مصر بنك فوق الثامن الدور الطيران ش 4/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 17986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد اسحق عازر جمال -  96

  بدر الثالث الحى 1 مجاوره 84 قطعه 2 رقم شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 19312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد الدين عز عمرو -  97

  1 م 80 بلوك 2 اطلس مساكن ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 26712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوميلى جابتا كارميال -  98

  الثانى بالدور 3 شقه االول التجمع 6 الياسمين ش 171 العقار ،

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 24028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الاله عبد الفتوح ابو محمد -  99

  2 الجديده النزهه 27 ش من الفتح مسجد ش 3 ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 17986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد اسحق عازر جمال -  100

  بدر الثالث الحى 1 مجاوره 84 قطعه 2 رقم شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 17986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد اسحق عازر جمال -  101

  بدر مدينه الثالث الحى مجاوره 84 قطعه 2 رقم شقه ليصبح الرئيسى المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 26714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليل محمد الدين حسام محمد -  102

  ىالتجار السوق الرحاب م الشانزلزيه ممر بمنطقه 320 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 26711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين سيد بدرى موسى -  103

  االول التجمع 6 مجاوره 17 عماره 7 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود النجا ابو محمد محمود -  104

 الغرفه تجارى سجل من قيده يمحى وبذلك 15523 برقم الخيمه شبرا الغرفه تجارى بسجل المقيد الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

  الخيمه بشبرا

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود النجا ابو محمد محمود -  105

 الغرفه تجارى سجل من قيده يمحى وبذلك 15523 برقم الخيمه شبرا الغرفه تجارى بسجل المقيد الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

  الخيمه بشبرا

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 26720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه اشرف مصطفى -  106

  امنحتب تقسيم 12 بلوك 2 رقم بالقطعه محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  107

 تجارى سجل فى قيده محو يتم وبذلك 15811 برقم الخيمه شبرا التجاريه الغرفه تجارى بسجل المقيد الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 الخيمه شبرا الغرفه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على معنى على -  108

 تجارى سجل فى قيده محو يتم وبذلك 15811 برقم الخيمه شبرا التجاريه الغرفه تجارى بسجل المقيد الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 هالخيم شبرا الغرفه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 26717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل النبى عبد رجب هانى -  109

  الرفاعى هللا عبد من جمعه سمير ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 26715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد على اشرف -  110

  قباء م المصانع ش من الواحه ش بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 26718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد السميع عبد الوهاب عبد احمد -  111

  االدارى المبنى مدينتى ادارى مكتب 213 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد حسن محمود حسن -  112

  الباشا كفر الناصر عبد جمال امتداد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق سامى رزق كيرلس -  113

  االرضى بالدور 1 رقم محل االربعين ش من سوهاج ش 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاره نسيم سعد طانيوس -  114

  بالروبيكى الجلود بمشروع  K 6/  92 نموذج عنبر بدر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود مجدى ساره -  115

  االول التجمع عمارات البنفسج 116 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 16800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يحي بدر امل -  116

  السويس جسر الثالث الدور 304 شقه الفاروقيه ابراج ب 2 عماره ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليلوه عراقى دياب سلوى -  117

  صير ابو كفر حمد اوالد حاره المدرسه ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد احمد اشرف -  118

  الجديده العصارة الجامع ش من اغا رمضان على حارة 2 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى احمد الضوى محمد احمد -  119

  السويس جسر ش اخر الصديق بكر ابو ش من الخطاب بن عمر تقسيم 268 عقار 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 26719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان على محمد صالح -  120

  الثالث التجمع القطاميه المحموديه مساكن أ 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 26728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد سيد -  121

  الريان ارض الحريه ش 12 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 26729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الهادى عبد محمد -  122

  الحرفيين الروضه تقسيم السروجى حربى ش 14 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 26735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل فهمى روفائيل مدحت -  123

  الشروق مدينه مصر دار الثانيه المرحله 3 رقم بالعقار 2 رقم بالشقه غرفه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 26734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمرداش جابر محمد رامى -  124

  بدر فدان 100 الصناعيه المنطقه 48 قطعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 26734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمرداش جابر محمد رامى -  125

 من 36 الفقره عدا فيما وتصدير استيراد التجاره ونوع النزهه الشقه من غرفه 2 العاشر الدور تيتو جوزيف 81 ،:   الـتأشير

  410001 برقم وقيد 2016/8/1 االفتتاح وتاريخ 19 والمجموعه 6 المجموعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 23199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد محمد عمرو -  126

 الجديده القاهره الخامس التجمع الرابع الحى 251 ش 159 رقم بالعقار بدروم ليصبح الرئيسى المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 26733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد محمد احمد هللا منه -  127

  بارك ذا مول بورتو تجارى مركز F  12 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 26731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمود عمر محمود -  128

  الخامس التجمع 100/  102 ق تاون دوران ستار سيلفر مول االول دور 223 وحده ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 26732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحق عبد رشاد محمد عمرو -  129

  السويس جسر اكتوبر 6 ش 25 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 26738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد موسى اسراء -  130

  التعليميه المرج اداره امام السلطوحيه الترعه ش من الورشه ش 50 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 26739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد دسوقى احمد رضه -  131

  غ النخل ع الصحه ش من الزقازيق ش 16 ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20200202 تاريخ وفي 14478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الدين نور احمد احمد -  1

 16 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما جمركى وتخليص روتصدي استيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200202 تاريخ وفي 25531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى محمد محمد وليد -  2

 العرض معدات تصنيع الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200204 تاريخ وفي 13473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد حسن سليمان محمد -  3

 وتوريدات عامة مقاوالت/  ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200206 تاريخ وفي 23437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد احمد احمد -  4

 المقاوالت نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20200209 تاريخ وفي 8867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى رفاعى هللا عبد امين -  5

 خشب واستاند خشب ومنضده االضاءه بوحدات خشبيه منتجات تصنيع نشاط اضافه:  التأشير

 تعديل تم20200209 تاريخ وفي 12813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات الهادى عبد محمد الوهاب عبد عمرو -  6

 سيارات خدمات الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200209 تاريخ وفي 23811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الجابر عبد -  7

 المقاوالت نشاط حذف

 وصف,  النشاط تعديل تم20200210 تاريخ وفي 16806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد حسن محمد -  8

 شامله بقاله ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200210 تاريخ وفي 25134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهللا احمد صبحى غاده -  9

 شامله بقاله ليصبح النشاط تعديل



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 19894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد صطفىم احمد -  10

 االنترنت خدمات عدا فيما عقارى تسويق/  نشاط اضافه تم:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 17887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم امين ربيع احمد -  11

 ومقاوالت به المصرح حدود فى والتوريدات 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما االستيراد ليصبح النشاط تعديل

 زراعيه ومقاوالت عامه

 وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 25721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد صابر حسن عالء -  12

 عقارى استثمار ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20200216 تاريخ وفي 25745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد السيد القوى عبد طلعت احمد -  13

 اكسسوارات غيار قطع وتجاره  6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما استيراد/  نشاط اضافه تم:  التأشير وصف, 

 سيارات

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200217 تاريخ وفي 15028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على هللا عبد محمد احمد -  14

 الغير لدى التجميل مستحضرات تصنيع نشاط اضافه - االستيراد نشاط حذف

 وصف,  النشاط تعديل تم20200217 تاريخ وفي 24877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال ابو محمد سامح -  15

 رجالى حالقه صالون ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200217 تاريخ وفي 7001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد محمد محمود -  16

 غيار وقطع صناعيه خياطه ماكينات وتوريد استيراد ليصبح واالستيراد بالتجزئه مستعمله خياطه ماكينات تجارة من النشاط تعديل

 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 المجموعه عد فيما واالستيراد

 وصف,  النشاط تعديل تم20200217 تاريخ وفي 8247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد على ابراهيم -  17

 العقارى والتطوير واالستثمار االراضى وتقسيم تجارة ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200218 تاريخ وفي 26492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار سليمان على هللا عبد على -  18

 فى واعالف ودواجن حيوانات وتوريدات بانواعها زراعيه وحاصالت وكيماويات عموميه توريدات ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 به المصرح حدود

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 23690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عوده سليم محمد -  19

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 17072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد حنفى محمود -  20

 وتوريدات غذائيه مواد تعبئه ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 17986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد اسحق عازر جمال -  21

 ونسيج غزل وتوريد تجارة ليصبح الرئيسى نشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 19356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم نبيه عادل سامح -  22

 عموميه مقاوالت نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 22584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين فتحى امين محمد -  23

 المتوسط والتيار المراقبه وكاميرات الكهربائيه واالجهزه والتبريد التكييف واجهزه والمعدات االالت استيراد ليصبح النشاط تعديل

 التجاريه والتوكيالت واختبارها وتركيبها وتوريدها غيارها وقطع والخفيف

 وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 17244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل الكمال ابو ابراهيم يرعب -  24

 ورق قص نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20200224 تاريخ وفي 25349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد محمد الدين صالح ماهر -  25

 تدخين ومستلزمات وكافيهات مقاهى/  نشاط اضافه:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200224 تاريخ وفي 20616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على توفيق محمد رضا -  26

 النجيرى جاهزه مالبس مصنع ليصبح الناط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200224 تاريخ وفي 19324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو حافظ على ابراهيم -  27

 عامه مقاوالت نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 23952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين موسى عزت كريم -  28

 االنترنت عدا فيما عقارى تسويق نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 26626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد سليم ايمان -  29

 الغير لدى ماسبق كل وتصنيع والمطهرات التجميل ومستحضرات الغذائيه المكمالت وتوزيع تجارة ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200227 تاريخ وفي 20456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد السيد سعيد -  30

 عامه مقاوالت نشاط اضافه

 

 

 

 

 


