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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  

 

 مكتب عن 30586 برقم 20210106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح شاكر سمر -  1

 حسين عبدالفتاح شاكر ملك قليوب م طنان السعودية ش:  بجهة ، تجارية توكيالت و توريدات

 عن 30584 برقم 20210106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد مجدى ماهيتاب -  2

 ملك قليوب م طنان االقصى شهداء سجدم بجوار العمومى الشارع:  بجهة ، االت و عدد تجارة و عمومية توريدات مكتب

 سليم ابراهيم حافظ عيد/ 

 عن 30596 برقم 20210127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالستار محمد -  3

 عبدالعال عبدالستار احمد ملك الخيرية القناطر م السياحى التقسيم:  بجهة ، التكييف و التبريد اعمال

 مكتب عن 30593 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى احمد سالمه محمد -  4

 بيومى احمد سالمه/ملك الخيريه القناطر م الكبير الجامع بجوار الشرفا كفر:  بجهة ، عموميه وتوريدات مقاوالت

 30597 برقم 20210127 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش محمد محمود احمد دعاء -  5

 عبدالمطلب محمد شعبان/ ملك الخيرية القناطر م البرادعة:  بجهة ، زراعية حاصالت تصدير عن

 عن 30594 برقم 20210120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالظاهر فتحي محمد -  6

 الخيمه شبرا 4رقم محل الجديد الشارع البالستيك نادى شارع:  بجهة ، العسكريه دون المالبس تجاره

 عن 30595 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد محمد منصور -  7

 قليوب سنه ابو اسكندر مصرف ش من المتفرع ابوهالل عبدالهادى ش:  بجهة ، المعادن وتشكيل لتقطيع مصنع

 عن 30583 برقم 20210106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبالفتاح ابراهيم مجدى احمد -  8

 مجدى ملك قليوب م طنان الصحابة مسجد ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس تصنيع مصنع

 عبدالفتاح ابراهيم

 عن 30592 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للتوريدات الحكيم عبد مؤسسه -  9

 القليوبية هلهل عبدربه محمد/  ملك الخيريه القناطر باسوس النادى ش:  بجهة ، العماله توريد عدا فيما عموميه توريدات

 عن 30591 برقم 20210119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى سالم متولى سيد -  10

 الخيريه القناطر باسوس غباشى فوزى ش:  بجهة ، العمالة توريد عدا وفيما النشاط يلزم ما وصيانه ومقاوالت توريدات

 القليوبيه عفيفي احمد عفيفي سيد/  ملك

 30588 برقم 20210114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغبش النبي عبد الستار عبد محاسن -  11

 عفيفي محمد السيد احمد/ ملك ثان الخيمه شبرا االمل مدينه الخطاب بن عمر ش 8:  بجهة ، بقاله عن

 مكتب عن 30585 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زكى على احمد -  12

 طنان:  بجهة ، الدولى و الداخلى البرى النقل متنظي جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول بعد رحالت و عمال نقل

 الحلوانى على محمد على ملك قليوب م

 بيع مكتب عن 30582 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كار عادل مؤسسه -  13

 مرسى سعد مرسى سعد/ ملك اول الخيمه شبرا بيجام البيجاميه الترعه 37ش:  بجهة ، الغير لحساب سيارات واستبدال

 بيع عن 30590 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عبدالعظيم نبيل هند -  14

 الزهيرى محمد محمد سامى/ملك الخيمه شبرا بيجام جعفر حامد اوالد ش30:  بجهة ، الغير لحساب سيارات واستبدال

 بيع مكتب عن 30581 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كار عادل مؤسسه -  15

 عبدالعاطى فوزى محمد/ملك اول الخيمه شبرا بيجام البيجاميه الترعه ش3:  بجهة ، الغير لحساب سيارات واستبدال

 مكتب عن 30598 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن يوسف سيد فؤاد -  16

 الجهات وموافقه االزمه التراخيص على الحصول بعد السياحيه والرحالت العماله توريد فيماعدا) عمال ونقل رحالت

 من الدبيكى محمد ش18:  بجهة ،( والدولى الداخلى النقل تنظيم حهاز من االزمه التراخيص على الحصول بعد المختصه

 فهمى احمد عزيزه/ملك اول الخيمه شبرا النور ش

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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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

   مالها ،رأس  حديد وتجاره معادن وتشكيل سلك سحب مصنع  ،  شركة   الرحيم عبد علي اسماعيل ورثه -  1

:  بجهة ، حديد وتجاره معادن وتشكيل سلك سحب مصنع عن ، 30589 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000

 قليوب مركز البطئ الطريق حلفا ميت

  االنترنت و الكمبيوتر عدا فيما االت و عدد تجارة و توريد  ،  شركة   شريكه و عبدالقادر على احمد عبدالرحمن -  2

 الكمبيوتر عدا فيما االت و عدد تجارة و توريد عن ، 30587 برقم 20210106 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس

 قليوب م االشراف برج المستشفى بجوار البطىء الطريق اول:  بجهة ، االنترنت و

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   29545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاى كيرلس سعد ليلى   - 1

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   17389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم شحاته المنعم عبد خضره   - 2

 النشاط ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   27868:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم عبدالنور محمد وائل   - 3

 التجارة لترك  مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   28075:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا حنا مرزق رامى   - 4

 للفرع نهائيا النشاط ترك  السجل

 شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   8581:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف متولى متولى مرفت   - 5

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   20024:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على احمد عبدالعزيز هنية   - 6

 نهائيا النشاط ترك  السجل

 شطب/محو تم   20210112 تاريخ وفى ،   15789:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغفار عبد عزت أيمن   - 7

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   23582:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرغلى عبدالعال محمد ساميه   - 8

 نهائيا النشاط ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   28984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد على اسماعيل   - 9

 بسيطه توصيه شركه وتكوين للوفاه التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   16759:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر على محمود محمود   - 10

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   5256:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالحليم ساميه   - 11

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل

 تاريخ وفى ،   29167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ايوب يعقوب كمال عايده/ التجاري االسم تعديل   - 12

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210117

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   29167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب كامل عايده   - 13

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   16396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى احمد زكريا يحيى   - 14

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزيات ياقوت القادر عبد محمد   - 15

 التجارة لترك محو بامر مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   22497:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد مصطفى مصلح وائل   - 16

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفى ،   8890:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل عفيفى محمد السيده/الى التجارى االسم تعديل   - 17

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو تم   20210120

  السجل شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   8890:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عفيفى محمد سيدة   - 18

 نهائيا التجاره ترك

   20210120 تاريخ وفى ،   9830:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشماوى الحليم عبد النبى عبد عشماوى   - 19

 للوفاه النشاط ترك  السجل شطب/محو تم

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   9872:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغزالي اسماعيل احمد عادل   - 20

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   29354:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار احمد حسن سيد   - 21

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   27754:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالرازق بدوى محمد   - 22

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 تم   20210121 يختار وفى ،   29008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد النبى عبد حمدان حنفى   - 23

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   25551:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد لبيب فتحى جمال   - 24

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   26701:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق حناوى اسرائيل   - 25

 نهائيا التجارة لترك القيد شطب تم  السجل

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   21008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى السيد طاهر محمود   - 26

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   26576:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هريدى زيدان محمد   - 27

 نهائيا النشاط ترك  السجل

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   24865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بحيرى محمد مصطفى وفاء   - 28

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البتروليه واالعمال للمقاوالت السايس اشرف/ الي التجاري االسم تعديل   - 29

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   26628

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   26628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للمقاوالت السايس اشرف   - 30

 التجارة لترك القيد شطب تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  30263 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم هللا عبد الفتوح ابو رضا ايهاب -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  30293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه السيد وهبه سيد -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  30293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه السيد وهبه سيد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  24413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المخلفات لتجاره زغله -  4

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

  20210111 ، تاريخ وفي  24413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتجاره فراج ابراهيم/  الي التجاري االسم تعديل -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  14970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نجدى احمد محمد اسامه -  6

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

 ، تاريخ وفي  14970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نجدي احمد احمد محمد اسامه/  الي التجاري االسم تعديل -  7

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، تاريخ وفي  14970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نجدي احمد احمد محمد اسامه/  الي التجاري االسم تعديل -  8

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210112

,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  8636 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان محمد فرج هند -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  15124 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده حامد محمود هاله -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  27329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد امين شفيق محمد -  11

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

  20210117 ، تاريخ وفي  27329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد امين شفيق محمد للبالستيك النمر مصنع -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  22350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم احمد حسن -  13

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

 المال رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  27065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمود حنفى سالمه -  14

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

  20210119 ، تاريخ وفي  27750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البالستيك انواع جميع وتصنيع لتجاره  بركات -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  27750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتوريدات بركات -  16

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

 رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  24518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل احمد رمضان مدحت -  17

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

 تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  27767 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرشابى احمد احمد السيد ضياء -  18

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  10564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل ابراهيم احمد -  19

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

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  19238 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود مصطفى اسماعيل محمد -  20

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 10566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز على هدى -  1

 مرسى القادر عبد اشرف/ملك الخيمه شبرا العالكساب ابو المصبغه خلف ش/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 27576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل فوزى شريف محمد -  2

 عشماوى السيد سهير/ملك الخيمه شبرا السالم م عشماوى ش2/الى العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 30263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم هللا عبد الفتوح ابو رضا ايهاب -  3

 عجايبى مينا شمعون/ملك قليوب2 النجاح حوض حلفا ميت ش/الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 30581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كار عادل مؤسسه -  4

 عبدالعاطى فوزى محمد/ملك اول الخيمه شبرا بيجام البيجاميه الترعه ش3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 30582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كار عادل مؤسسه -  5

 مرسى سعد مرسى سعد/ ملك اول الخيمه اشبر بيجام البيجاميه الترعه 37ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح شاكر سمر -  6

 حسين عبدالفتاح شاكر ملك قليوب م طنان السعودية ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبالفتاح ابراهيم مجدى احمد -  7

 عبدالفتاح ابراهيم مجدى ملك قليوب م طنان الصحابة مسجد ش ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكى على احمد -  8

 الحلوانى على محمد على ملك قليوب م طنان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد مجدى ماهيتاب -  9

 سليم ابراهيم حافظ عيد/  ملك قليوب م طنان االقصى شهداء مسجد بجوار العمومى الشارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 28075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حنا مرزق رامى -  10

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الزاهى اسماعيل احمد -  11

 محمد احمد مصطفى/  ملك الخيمة شبرا اكتوبر 6 الحسين و الحسن ش/ الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 البلتاجى

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغبش النبي عبد الستار عبد محاسن -  12

 عفيفي محمد السيد احمد/ ملك ثان الخيمه شبرا االمل مدينه الخطاب بن عمر ش 8 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 17414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد المنصف عبد الحكيم عبد -  13

/  نشاطه و عبدالمطلب حسين محمد ملك قليوب م منطى النصرانى ش/ بجهة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 17414 تابع برقم قيد 77برقم اودع سيارات دوكو بويات بيع محل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه السيد وهبه سيد -  14

 الجيزه المهندسين عرابى احمد المحروسه ش25 رقم/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه السيد وهبه سيد -  15

 الجيزه المهندسين عرابى احمد المحروسه ش25 رقم/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 17414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدالمنصف عبدالحكيم -  16

  عبدالمطلب حسين محمد ملك قليوب م منطى النصرانى ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعظيم نبيل هند -  17

 الزهيرى محمد محمد سامى/ملك الخيمه شبرا بيجام جعفر حامد اوالد ش30 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 30591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سالم متولى سيد -  18

 القليوبيه عفيفي احمد عفيفي سيد/  ملك الخيريه القناطر باسوس غباشى فوزى ش ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 30592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات الحكيم عبد مؤسسه -  19

  القليوبية هلهل عبدربه محمد/  ملك الخيريه القناطر باسوس النادى ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 29509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي احمد محمد -  20

  الجيزة العاص عمربن ش البدرشين/  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 29509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي احمد محمد -  21

  الجيزة العاص عمربن ش البدرشين/  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى احمد سالمه محمد -  22

  بيومى احمد سالمه/ملك الخيريه القناطر م الكبير الجامع بجوار الشرفا كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 27767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرشابى احمد احمد السيد ضياء -  23

 قليوب م البلد قليوب حسين السلطان ش/الى العنوان تعديل ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالظاهر فتحي محمد -  24

 الخيمه شبرا 4رقم محل الجديد الشارع البالستيك نادى شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حنفي قاسم حنفي -  25

   الباب فتح الدمرداش حمدى/ملك قليوب م البطئ الطريق النمر ش/الى العوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 24579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعيمة حسن سعيد عبدالنعيم سعيد -  26

 سعيد النعيم عبد ورثه/ملك الخيريه القناطر باسوس الدين علم حاره9/الى  العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 26576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى زيدان محمد -  27

 القاهره البساتين زهور ش من عبدالمقصود عرفه ش40 ناحيه الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 تم 20210125 تاريخ وفي 12743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت حسن شاكر ابراهيم محمد مكتب -  28

 بنشاط اكتوبر6 صناعيه منطقه الشباب مخازن526/ بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 والمكتبى المنزلى واالثاث االخشاب صناعه



 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

 وفي 12743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتجارة للمقاوالت ابراهيم محمد مكتب/  التجارى االسم تعديل -  29

 منطقه الشباب مخازن526/ بجهه راخ رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ

 والمكتبى المنزلى واالثاث االخشاب صناعه بنشاط اكتوبر6 صناعيه

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالعزيز مصطفى -  30

  عماد محمد/ ملك الخيريه القناطر باسوس عطاهللا سيد ش 17/ الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد محمد منصور -  31

 قليوب سنه ابو اسكندر مصرف ش من المتفرع ابوهالل عبدالهادى ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد محمود احمد دعاء -  32

 عبدالمطلب محمد شعبان/ ملك الخيرية القناطر م البرادعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 29292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  33

 عطية سالم احمد ملك قليوب م العراقى عرب الجامع ش 1/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 29292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  34

 امبابة االرضى بالدور شقه الحرية من سماحة ش 15/ الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 29292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  35

 عطية سالم احمد ملك قليوب م العراقى عرب الجامع ش 1/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 29292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  36

 امبابة االرضى بالدور شقه الحرية من سماحة ش 15/ الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالستار محمد -  37

 عبدالعال عبدالستار احمد ملك الخيرية القناطر م السياحى التقسيم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210131 تاريخ وفي 14502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى الحميد عبد ابراهيم المنعم عبد ابراهيم -  38

 احمد حسن محمد ملك الخيمة شبرا بيومى ام توفيق لبيب ش 2/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن يوسف سيد فؤاد -  39

 فهمى احمد عزيزه/ملك اول الخيمه شبرا النور ش من الدبيكى محمد ش18 ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 27576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل فوزى شريف محمد -  1

 الغذائيه الموارد وتجاره وتغليف تعبئه/ الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210104 تاريخ وفي 30263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم هللا عبد الفتوح ابو رضا ايهاب -  2

 الكمبيوتر واجهزه العماله توريد فيماعدا وتوريدات معادن تشغيل مصنع/الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20210106 تاريخ وفي 20618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسن ياسر -  3

 الزجاج زخرفه الى النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 13986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم الدين حسام -  4

 ثقيل نقل خدمات/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 8636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد فرج هند -  5

 الدراجات غيار وقطع  العماله توريد عدا فيما عموميه وتوريدات وتوزيع تجاره/ الي النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 13783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن النجدى مسعد -  6

 البالستيكيه تجاتالمن تصنيع/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210118 تاريخ وفي 30293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه السيد وهبه سيد -  7

 تجميل ومستحضرات  الكمبيوتر اجهزه عدا فيما كهربائيه اجهزه وتوزيع وتوريد تجاره/ الى نشاط تعديل:  التأشير

 6 والمجموعه36 الفقره من 19 المجموعه عدا فيما والتصدير واالستيراد االدويه دون وفيتامينات طبيه ومستلزمات

 وصف,  النشاط تعديل تم20210118 تاريخ وفي 30293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه السيد وهبه سيد -  8

 تجميل ومستحضرات  الكمبيوتر اجهزه عدا فيما كهربائيه اجهزه وتوزيع وتوريد تجاره/ الى نشاط تعديل:  التأشير

 6 والمجموعه36 الفقره من 19 المجموعه عدا فيما والتصدير واالستيراد االدويه دون وفيتامينات طبيه ومستلزمات



 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

 النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 27767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرشابى احمد احمد السيد ضياء -  9

 محمول واجهزه اكسسوار بيع/ الى النشاط تعديل:  التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 30591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سالم متولى سيد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 30581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كار عادل مؤسسه -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 30585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكى على احمد -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 30595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد محمد منصور -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 29509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي احمد محمد -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 30593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى احمد سالمه محمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 29509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي احمد محمد -  7

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 29292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 29292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  9

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 30584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد مجدى ماهيتاب -  10

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 30588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغبش النبي عبد الستار عبد محاسن -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 30592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات الحكيم عبد مؤسسه -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 30582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كار عادل مؤسسه -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن يوسف سيد فؤاد -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 30586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح شاكر سمر -  15

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 30594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالظاهر فتحي محمد -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 30583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبالفتاح ابراهيم مجدى احمد -  17

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 30596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالستار محمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210118 تاريخ وفي 17414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدالمنصف عبدالحكيم -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 30590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعظيم نبيل هند -  20

 خاص: التأشير وصف, 



 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

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 30597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد محمود احمد دعاء -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210119 تاريخ وفي 29509   برقم قيده سبق  ، تاجر ، امبابي احمد محمد -  1

 افراد: التأشير

,   القانونى الكيان تعديل تم20210127 تاريخ وفي 29292   برقم قيده سبق  ، تاجر ، عطية سالمه سالم ابراهيم -  2

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الى التجاريه السمه تعديل: الى 20618 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210106:  تاريخ فى  ،  -  1

   الزجاج لزخرفه الياسر

/  الى التجاريه السمه تعديل: الى 8636 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  2

   العموميه والتوريدات والتوزيع للتجارة الصديق

 المؤسسه/ الي السمه تعديل: الى 13783 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  3

   البالستيك المواسير وتصنيع لتجاره العربيه

 السيده/الى التجارى االسم تعديل: الى 8890 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210120:  تاريخ فى  ،  -  4

   قنديل عفيفى محمد

   2 ستورز الفيروز/الى السمه تعديل: الى 27767 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210120:  تاريخ فى  ،  -  5


