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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اعداد عن 15818 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد محمد محمد محمود -  1

 فرغلى كاملة/ ملك النفسية الصحة بجوار السنترال ش 11 عمارة 15 مساكن:  بجهة ، كشرى ماكوالت وبيع وتحضير

 هارون على

 عن 15810 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمد شبل اسماعيل -  2

 انسانيه/ ملك االصفر الجبل منشية الخانكه:  بجهة ، وبوتجازات غساالت غيار وقطع وصيانتها الصحيه االدوات تجارة

 حماد السيد

 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حسن محمد مصطفى عبدالكريم -  3

 خليل حسن محمد مصطفى/ ملك حمزه كفر:  بجهة ، بالجمله الغذائيه المواد تجارة عن 15789

 15815 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالسالم محمد عبدالرشيد -  4

. ش الخصوص:  بجهة ، العماله وتوريد العسكرى الزى وتوريد النترنتا خدمات عدا فيما عموميه توريدات مكتب عن

 محمد احمد محمد سعيد/ ملك النوار عزبة فكرى محمد

 عن 15791 برقم 20210114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح محمد هللا خير ايمن -  5

 مرزوق السيد محمد محمد/ ملك - العكرشة زعبل ابو - جرجس ابو ش:  بجهة ، الومنيوم قوالب مصنع

 15787 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض فرحات ابراهيم محمد -  6

 بجهة ، العسكرى الزى وتوريد العمالة توريد عدا وفيما االنترنت خدمات فيماعدا المحاجر واعمال عمومية توريدات عن

 عليوة امين زكى محمد احمد/  ملك - زعبل ابو - الحديد السكة - المصانع ش: 

 عن 15811 برقم 20210124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سليمان محمود سليمان -  7

 ش:  بجهة ، العسكرى والزى العمالة توريد عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما عمومية وتوريدات مقاوالت مكتب

 سليمان محمود سليمان مصطفى/  ملك - القلج - عيداروس مدرسة ش من عمارة عزت

 عن 15795 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد المجد ابو محمد -  8

 ايوب السيد مصطفى حمدى/  ملك الطيب مسجد بجوار العكرشة - زعبل ابو:  بجهة ، بالستيك مصنع

 عن 15795 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد المجد ابو محمد -  9

 - بجرجا الحرية ش - عمر اسماعيل زاوية بجوار 14 رقم عقار/  بالعنوان رئيسى محل للتاجر:  بجهة ، بالستيك مصنع

 جرجا غرفة 1532 برقم وقيد 20/11/1991 فى افتتاحه تم بالستيك تجارة/  بنشاط زيد ابو محمد محمد المجد ابو/  ملك

 مصنع عن 15792 برقم 20210114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد قاياتى محمد سعد -  10

 جاد قياتى محمد سيد/ ملك ابوزعبل العكرشه - البركه ميزان. ش:  بجهة ، الومنيوم قوالب

 15802 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شاهين الوهاب عبد احمد -  11

 محمد محمود خالد/ ملك العام الشارع االمل مدينة:  بجهة ، توك وتوك موتوسيكالت معرض عن

 برقم 20210121 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القماش مرزوق محمود محمد مصطفى -  12

 العبور - الصناعية المنطقة صغيرة صناعات بلوك 129 رقم قطعة:  بجهة ، نسيج مصنع عن 15805

:  بجهة ، بقالة عن 15782 برقم 20210109 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص بقالة -  13

 عيسى ابراهيم انوار/  ملك -سرياقوس - العمومى الشارع

 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد حسين الرحمن عبد محمد -  14

 العسكرى الزى وتريد العمالة توريد عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما عمومية ومقاوالت توريدات مكتب عن 15814

 حسين الرحمن عبد حسين/ ملك - الخصوص - سعادة حوض - العمومى الحفير ش من قاسم احمد ش:  بجهة ،

 15800 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمد المعطى عبد شريف -  15

 طارق يوسف/  ملك - الخصوص شباب امام - الحفير ش العال عبد هللا عبد ش:  بجهة ، غذائية مواد وتعبئة بقالة عن

 حسن

 برقم 20210127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنب ابو بيومي حفنى ايهاب محمد -  16

 يوسف سريع ابو محمد/ ملك الخانكة مستشفى بجوار 15 عمارات:  بجهة ، سيارات واصالح صيانه عن 15820

 15778 برقم 20210103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم المهدى محمد نجيب نضار -  17

 - كامله 19 والفقره 6 المجموعه من من 36 الفقره عدا فيما عموميه وتوريدات تجاريه وتوكيالت وتصدير استيراد عن
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 الحى 8 ق مول الخير سنتر 2/12 محل:  بجهة ، االنترنت وخدمات العماله وتوريد العسكريه المالبس توريد عدا فيما

 على محمد عبداللطيف نسرين/ ملك االول

 عن 15785 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن على مكرم عمر -  18

 الفيشاوى محمد عثمان محمد/ ملك العمومى ش الخصوص:  بجهة ، بويات وتوريدات تجارة

 عن 15817 برقم 20210126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم حسن محمد -  19

 لطيف يحى كريم/ ملك االول الحى - العبور سنتر - العلوى االول الدور -84 محل:  بجهة ، الجاهزة المالبس تجارة

 11739 برقم 20210117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس واصف عبدهللا مدحت -  20

 جرجس واصف عبدهللا مدحت/ ملك ابوزعبل 52 رقم السنطه حوض:  بجهة ، البالستيك وتخريز تكسير مصنع عن

 11739 برقم 20210117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس واصف عبدهللا مدحت -  21

 لبهواشىا ارض الزمام خارج حوض/ بالعنوان رئيسى محل للتاجر:  بجهة ، البالستيك وتخريز تكسير مصنع عن

 تاريخ وتصدير واستيراد عموميه توريدات/ بنشاط- جرجس واصف عبدهللا مدحت/ ملك البلد ابوزعبل

 11739 برقم وقيد 2006/5/1االفتتاح

 عن 15796 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد حسين احمد احمد -  22

 المنعم عبد حسين مصطفى/ ملك - النبراوى - البلد زعبل ابو:  بجهة ، اثاث تصنيع ورشة

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمود السالم عبد السيد صالح -  23

 ، العسكرى والزى العمالة توريد عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما عمومية ومقاوالت توريدات مكتب عن 15798

 المجيد عبد صالح هاشم ام/ ملك - سندوة:  بجهة

 15781 برقم 20210106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف جمعة محمد يوسف سنية -  24

 - القلج:  بجهة ، العسكرى الزى وتوريد العمالة توريد عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما عمومية توريدات مكتب عن

 جمعة محمد يوسف/ ملك - اللوادر نزلة الدائرى صبيح حوض

 عن 15799 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده محمود صبرى محمود -  25

 محمد عبالقادر محمد احمد/ ملك العيايده عرب الخانكه:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 برقم 20210121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم نور عبدالحى محمد السيد -  26

. ش من صبرى. ش القلج:  بجهة ، كامله 19 والفقره 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما وتصدير استيراد عن 15807

 احمد محمد احمد/ ملك الجمهوريه

 عن 15813 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سليمان صالح صابرين -  27

 ايوب محمد ايمن/ ملك الوليد بن خالد. ش الخانكه:  بجهة ، نجاره ورشة

 عن 15812 برقم 20210125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدى على جالل محمد اسراء -  28

 النقل تنظيم جهاز من الالزمه الترخيص على الحصول وبعد السياحية الرحالت عدا فيما  عمال ونقل رحالت مكتب

 شحاته واصف جيد فؤاد/ ملك االبيض عزبة الخانكه:  بجهة ، والدولى الداخلى البرى

 عن 15779 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دهب محمد صالح محمد امنيه -  29

 شارع االبيض عزبة:  بجهة ،( 2020/12/31 فى 6062/  5386 رقم امنيه وافقهبم)  مهارات وتنمية تدريب مركز

 ابراهيم على سيد محمد/ ملك ابوزعبل الوليد بن خالد

 عن 11559 برقم 20210120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد كامل مصطفى -  30

 النقل تنظيم جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد السياحية الرحالت عدا فيما عمال ونقل رحالت مكتب

 حامد محمد فؤاد سيد/ ملك - ياسر بن عمار ش - مصلح الشيخ عزبة الصفر الجبل:  بجهة ، والدولى  الداخلى البرى

 عن 11559 برقم 20210120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد كامل مصطفى -  31

 النقل تنظيم جهاز من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد السياحية الرحالت عدا فيما عمال ونقل رحالت مكتب

- ياسر بن عمار ش االصفر الجبل - مصلح الشيخ عزبة/  بالعنوان رئيسى محل للتاجر:  بجهة ، والدولى  الداخلى البرى

 الخانكة 11559 برقم وقيد 30/5/2006 فى 1031 برقم اودع اتصاالت مركز/ بنشاط حامد محمد كامل/ ملك

 15819 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد هوارى عصام -  32

 ابراهيم صبحى ابراهيم/ ملك - الخصوص - االسالم نور مسجد ش:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب عن

 عن 15786 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبشى اسحق لطفى سامح -  33

 حبشى اسحق لطفى/  ملك - العمومى الخصوص ش من الجندى ابراهيم ش:  بجهة ، كهربائية اجهزة تجارة
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 15788 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى على محمد سعيد السيد -  34

 سيد. ش القلج:  بجهة ، العماله وتوريد - العسكرى الزى وتوريد - االنترنت خدمات عدا فيما عموميه توريدات عن

 الخولى على محمد سعيد السيد/ ملك غريب حوض الحادى

 عن 15790 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عباس سيد محمد -  35

 عباس سيد صبرى محمد/ ملك - م100 الشباب 465 عمارات 4 رقم محل:  بجهة ، ومجمدات غذائيه مواد تجاره

 مكتب عن 15780 برقم 20210106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد دياب فوزى محمد -  36

 الفاروق ش 12:  بجهة ، العسكرى الزى وتوريد العمالة توريد عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما عمومية توريدات

 عمر محمد دياب فوزى/  ملك - الخصوص - الخطاب بن عمر

 15797 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد عباس نجاح محمد -  37

 خليل محمد احمد/ ملك - الحدود حرس ش - االصفر الجبل:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز عن

 15793 برقم 20210114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق مرزوق رمضان احمد -  38

 مرزوق مرزوق رمضان/ ملك العكرشه ابوزعبل المسبك. ش:  بجهة ، الومنيوم قوالب مصنع عن

 عن 15804 برقم 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى ابراهيم محمد نجوى -  39

 احمد امين عاطف/ ملك المرج سجن الزيات حوض القلج:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 عن 15806 برقم 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب عبدالحكيم ايوب اشرف -  40

 شكشك عبدالمجيد عبدالحميد مدحت/ ملك البلد القلج الجمهوريه. ش:  بجهة ، وبقاله البان تجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  المعدنيه والصناعات البالستيك وتصنيع تدوير إعادة  ،  شركة   وشركاه على منصور محمد -  1

 بجهة ، المعدنيه والصناعات البالستيك وتصنيع تدوير إعادة عن ، 15808 برقم 20210121 فى ،قيدت 300000.000

 (28) الزمام خارج حوض( 1210) من جزء رقم القطعه الصناعيه شروق منطقة: 

   مالها ،رأس  واالسكراب االلومنيوم واكسسوارات االلومنيوم تجارة  ،  شركة   وشركاه عبدالنبى محسن محمد -  2

 ، واالسكراب االلومنيوم واكسسوارات االلومنيوم تجارة عن ، 15784 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000

 المصرى الخليج. ش الخصوص:  بجهة

 الخدمات وكافة المدارس وادارة انشاء   ،  شركة   ماهر اشرف ، فارس عاصم ، جاد ،احمد سالم ايمن شركة -  3

 اجنبية ولغات عربى(  ثانوى - اعدادى -ابتدائى - اطفال رياض - حضانة - تمهيدى)  المختلفة مراحلها بجميع التعليمية

 60000.000   مالها ،رأس(   2020/12/31 فى 6061/ 5385 رقم امنى استعالم. )  واقسامها مراحلها بجميع ودولى

)  المختلفة مراحلها بجميع التعليمية الخدمات وكافة المدارس وادارة انشاء عن ، 15783 برقم 20210109 فى ،قيدت

. )  واقسامها مراحلها بجميع ودولى اجنبية ولغات عربى(  ثانوى - اعدادى -ابتدائى - اطفال رياض - حضانة - تمهيدى

 عرب - الدباس حوض - الشرقاوى محمود شارع:  بجهة ،(  2020/12/31 فى 6061/ 5385 رقم امنى استعالم

 العيايدة

 توريد عدا فيما( كلين دراى) مغسله وتشغيل وإقامة عموميه توريدات  ،  شركة   وشركاه  حافظ حسن عادل احمد -  4

 ، 15803 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  االنترنت وخدمات العماله وتوريد العسكرى الزى

 وخدمات العماله وتوريد ىالعسكر الزى توريد عدا فيما( كلين دراى) مغسله وتشغيل وإقامة عموميه توريدات عن

 الجمهوريه شارع من نصار صبرى. ش البلد القلج:  بجهة ، االنترنت

 الزى توريد عدا فيما -انواعها بجميع عموميه توريدات شركة  ،  شركة   وشركاه يونس امام يونس مصطفى -  5

 عن ، 15794 برقم 20210117 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس   االنترنت وخدمات العماله وتوريد العسكرى

 عرب:  بجهة ، االنترنت وخدمات العماله وتوريد العسكرى الزى توريد عدا فيما -انواعها بجميع عموميه توريدات شركة

 العليقات

 والتصدير والمطهرات التجميل مستحضرات وتوريد تجارة   ،  شركة   وشريكه محمد السالم عبد عيد صالح -  6

   مالها ،رأس(   الصيدليه المستحضرات عدا فيما والمطهرات التجميل مستحضرات)  الغير لدى  والتصنيع

 والتصدير والمطهرات التجميل مستحضرات وتوريد تجارة عن ، 15821 برقم 20210127 فى ،قيدت 10000.000

 7 رقم قطعه:  بجهة ،(  الصيدليه المستحضرات عدا فيما والمطهرات التجميل مستحضرات)  الغير لدى  والتصنيع

 الشباب -متر 63 خدمات



 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

 العماله وتوريد نترنت اال خدمات عدا فيما العموميه والتوريدات الخرده تجارة  ،  شركة   وشركاه سعيد السيد -  7

 الخرده تجارة عن ، 15816 برقم 20210125 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   العسكرى الزى وتوريد

 الهادى عزبة:  بجهة ، العسكرى الزى وتوريد العماله وتوريد نترنت اال خدمات عدا فيما هالعمومي والتوريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   4847:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد حسن فاطمه   - 1

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   2247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرب محمود فتحى   - 2

 تاشير طلب بموجب التجارة ترك تم

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   12367:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القحافى محمد محمد زينب   - 3

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   15182:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان محمد حسانين عيد محمد   - 4

 نهائيآ التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   8915:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس محمد يونس صابر   - 5

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   3524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيسي محمد حسانين حسانين   - 6

 نهائيا التجارة ترك  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   14090:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنعم عبد على احمد نشوى   - 7

 نهائيا التجارة ترك بسبب محوالقيد تم  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   11784:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مفضل الرؤوف عبد زكريا   - 8

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   15734:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد يوسف صابر   - 9

 نهائيا التجارة ترك بسبب القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   14724:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصحية واألدوات.السيراميك وتوريد لتجارة عتريس   - 10

 نهائيا التجارة ترك بسبب القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210126

  السجل شطب/محو تم   20210127 تاريخ وفى ،   13579:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان احمد حسن احمد   - 11

 نهائيا التجارة ترك بسبب القيد محو تم


