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 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  

 

 عن 42474 برقم 20210111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى محمد محمد شادى -  1

 مدخل المساجريه عماره الرابع الدور 11رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الشرق شياخه حسين السلطان شارع 1

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمود محمود عواطف -  2

 زغلول وصيفه االلفى حامد شارع 5 رقم عقار 2رقم محل:  بجهة ، خفيفة ووجبات سندوتشات تجهيز عن 42483

 42508 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مامون السويفى راغب ناجى عمرو -  3

 المسلحه القوات لضباط الجميل نادى االرضى الدور aش 14 وحده:  بجهة ، المحمول وخدمات اكسسوارات بيع عن

 النادى واجهه

 42493 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان احمد السيد فهيم عبده داليا -  4

 شكرى عبدالرحمن شارع بروتكس تقسيم 2 عقار - 1 محل:  بجهة ، صيدليه عن

 42477 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنانى احمد الحى عبد عطيه احمد -  5

 الزهراء فاطمه الحرفيين منطقه 524رقم محل:  بجهة ، سيارات كهربائى عن

 عن 42084 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى حسن زكريا السيد احمد -  6

 المناخ - الخامسه المنطقه 62 ع - 4 ش حجره:  بجهة ، المحمول واكسسورات المحمول تجاره

 عن 42084 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى حسن زكريا السيد احمد -  7

 المسلحه للقوات الجميل نادى واجهه االول الدور A3 وحده:  بجهة ، المحمول واكسسورات المحمول تجاره

 جزاره عن 2893 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان محمد محمد عبده -  8

 6 محل االلى الحاسب معهد شرق السريع السالم منطقة 6 عماره:  بجهة ،

 جزاره عن 2893 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان محمد محمد عبده -  9

 الحميدى و سويف بنى بشارعى 37 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 برقم 20210125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد يوسف مصطفى غريب -  10

 واالستيراد مشروبات وتقديم االنترنت باستخدام استيشن البالى اجهزه على وبصريه سمعيه مصنفات عرض عن 42511

 البحريه ارض تقسيم مستجد شارع 6 رقم الطابيه برج 7و6محالت:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات قوانينال حدود فى

 42480 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربي علي انسي احمد محمد -  11

 محل وعرابي الجيش شارع 56 عقار:  بجهة ، نظارات بيع عن

 عن 42501 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج اسماعيل عوض مني -  12

 محل بورسعيد غرب ميناء-الترسانه منطقه:  بجهة ، مستندات تصوير

 عن 42507 برقم 20210124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بدرى محمد منى -  13

 العدل وحاره الحسن ابو شارع 38 عقار االرضى الدور محل:  بجهة ، جاهزه مالبس واستيراد تجاره

 بيع عن 42517 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جيد سالم ابراهيم نعمت -  14

 28 رقم محل الجيزه مساكن المتنبي عماره:  بجهة ، بالستك اكياس

 عن 42516 برقم 20210126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المر محمود محمد محمد -  15

 22 شقه الزهور تعاونيات 2 مدخل االقصر عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد

 برقم 20210113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف احمد محمود كامل محمد ايناس -  16

 الجيزة شارع امتداد - 20/95و 2 محل:  بجهة ، واالستيراد حريمى كوافير عن 42486

 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو ابراهيم الدين محى محمد ابراهيم -  17

 الزهور تعاونيات 2 مدخل نويبع عماره 7 شقه:  بجهة ، وتغليفها وتعبئتها الغذائيه المواد توريد عن 42485

 عن 42475 برقم 20210111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مستجير ابراهيم محمد -  18

 الكبيره الحريه مساكن 2 عماره 1 رقم شقه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 42505 برقم 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكنانى الدسوقى الدسوقى الحسين -  19

 والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  جافه حلويات وبيع مستندات وتصوير مكتبه عن

 الفرما مساكن أ مدخل 22 رقم محل:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال والنترنت
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 42519 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السندوبى السعيد مصطفى عمرو -  20

 رباح بن بالل مساكن أ27 رقم عماره 12رقم شقه:  بجهة ، بالجمله جاهزة المالبس توريد عن

 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس هللا عبد الحمد ابو عادل محمد احمد -  21

 مرسى عادل والشهيد حلوان شارع 7رقم عماره 6رقم محل:  بجهة ، وطعميه فول مطعم عن 42499

 عن 42518 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد العربي احمد -  22

 الرضوان بقريه مخبز السوق شارع:  بجهة ، الي بلدي مخبز

 عن 42514 برقم 20210126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس بدر محمد مياده -  23

 1 رقم شقه والبوصيري اسوان شارع 116 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه القرارات و القوانين حدود في االستيراد

 42524 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الظاهر عبد عدوي محمد عدوي -  24

 7 رقم شقه 18 رقم عماره وحده 5000 ال مساكن:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه توريد عن

 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمود لطفى محمد جمعه احمد -  25

 المناخ حى عام بديوان للعاملين واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه مشروع 14 رقم محل:  بجهة ، صيدليه عن 42512

A14 أ 

 42473 برقم 20210106 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن فرح الحسن ابو عاشور -  26

 الرشيد وهارون المحله حاره 32 عقار 1 رقم محل:  بجهة ، وكفته كباب مطعم عن

 عن 42479 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مسعد توفيق هشام -  27

 الخريجين شباب ا 20 منطقة 72 عمارة - 5 رقم محل:  بجهة ، شعبية ماكوالت مطعم

 عن 42484 برقم 20210113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد المحمدى تامر -  28

 16 وتنظيم مدن 13 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الشرق شياخه ممفيس شارع عوايد

 عن 42506 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنيدى محمد محمد ممدوح -  29

 بورتكس 70-72 ارض قطعه هال برج 8 رقم محل:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 42527 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنا يوسف فهمى احمد صبرى -  30

 رقم عمارة مدخل بجوار - االرضى الدور - 1 رقم محل:  بجهة ، ومحمول كمبيوتر وصيانة كهربائيه مستلزمات بيع عن

 العزب ارض النصر شارع25/101

 عن 42489 برقم 20210113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر احمد جبر احمد محمد -  31

 الخريجين شباب مساكن 42 عقار - 1 بالشقة حجرة:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود في االستيراد

 عن 42482 برقم 20210121 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه عبده مسعد اشرف هشام -  32

 الزهور تعاونيات التضامن عماره 20 رقم محل:  بجهة ، البن وتعبئه وتحميص والشاى البن تجاره

 42496 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك السيد جابر مجدى تامر -  33

 سابقا الباتروس حاليا اركان فندق 8 محل:  بجهة ، التجميل مستحضرات وبيع تجاره عن

 ، مطعم عن 42510 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه سيد يحي سيد -  34

 محل الوكيل شارع وتنظيم مدن 18 عقار:  بجهة

 عن 42522 برقم 20210127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطير ابراهيم احمد فريده -  35

 11 رقم شقه 65 رقم عماره وحده 5000 ال مساكن:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في االستيراد

 عن 42528 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه ابو طلبه طه ماهر السيد -  36

 اكتوبر شباب جمعية 6 عمارة - االول الدور-1 بالشقة حجرة:  بجهة ، غذائية مواد توريد

 42481 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد السيد يوسف السيد محمد -  37

 االلى الحاسب ابراج 28رقم عماره االرضى الدور 3 رقم محل:  بجهة ، عطور بيع عن

 عن 42494 برقم 20210114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته احمد رضا اسماعيل -  38

 اكتوبر شباب مساكن 29 رقم عماره 3 رقم الشقه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 32298 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الترامسى احمد محمد احمد محمد -  39

 شارع 9 وتنظيم مطن 8/9 رقم عقار وتنظيم مدن 8/2 رقم محل:  بجهة ، الكمبيوتر ومستلزمات اكسسورات بيع عن

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

 32298 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الترامسى احمد محمد احمد محمد -  40

 خلف اكتوبر6 مساكن 4 رقم عماره 10 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة ، الكمبيوتر ومستلزمات اكسسورات بيع عن

 االدويه مستودع

 عن 42513 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قوره ابو محمد ابراهيم منال -  41

 19 رقم محل القمصان ابو ابراج الوفاء برج:  بجهة ، الزيوت وغيار الجاف والغسيل السيارات زيوت وبيع تجاره

 عن 42515 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس بدر محمد صالح -  42

 وتنظيم مدن جديد 120/2 محل والبوصيري اسوان شارع:  بجهة ، جافه حلوه تجاره

 42526 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد نعمان عماره محمود شروق -  43

 والدقهلية االنصار شارع 67 عقار - الرابع الدور - الرابع بالدور مكتب:  بجهة ، الغذائية المواد توريد عن

 عن 42476 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد لطفى محمد -  44

 اكتوبر 6 مساكن 83 عقار 4شقه:  بجهة ، بالجمله االعالف توريد

 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواحد عبد عوض عوض احمد شادى -  45

 مساكن 44 رقم عماره االرضى الدور 6 رقم محل:  بجهة ، الكمبيوتر وصيانه الكمبيوتر اكسسورات تجاره عن 42504

 االسكان بنك

 عن 42525 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد اسماعيل عبده -  46

 57 رقم ورشه الزهراء فاطمه منطقه 2 بلوك:  بجهة ، سيارات كهربائي

 42497 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد هللا عبد محمد اميره -  47

 الجمركيه الدائره داخل 7 رقم ترخيص الترسانه بحوض كشك:  بجهة ، سريعه ماكوالت وتجهيز تحضير عن

 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السندوبي محمد السعيد مصطفي رانيا -  48

 103 رقم شقه الخطاب عمربن مساكن 24 رقم عماره:  بجهة ، واالحذيه المالبس توريد عن 42520

 عن 42523 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسن مسعد رباب -  49

 2 رقم محل االمل حديقه امام عمر الفاروق برج:  بجهة ، والمشروبات السريعه الماكوالت وبيع تجهيز

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   الحلويات تجاره  ،  شركة   وشريكه سلطان حسن على احمد محمد -  1

 محمد شارع االرثوذكسيه القبطيه الجمعيه بوابه يمين محل:  بجهة ، الحلويات تجاره عن ، 42500 برقم 20210119

 االرضى الدور زغلول وسعد على

(   وباردة ساخنه ومشروبات ماكوالت وتناول وبيع تحضير) وكافيه مطعم  ،  شركة   وشريكه المنعم عبد احمد وليد -  2

 ماكوالت وتناول وبيع تحضير) وكافيه مطعم عن ، 42472 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 السادات عاطف شارع المسلحة القوات نادى - تراس بها ملحقة مغلقة وقاعة محل:  بجهة ،(  وباردة ساخنه ومشروبات

 ،رأس  لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها كوان على محمد السيد عواطف -  3

 ، لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود فى االستيراد عن ، 42498 برقم 20210118 فى ،قيدت 5000.000   مالها

 الجيزة تعاونيات 3مدخل المفتى انور عماره 1رقم بالشقه حجرة:  بجهة

   مالها ،رأس   الرياضيه واالدوات المالبس في وتجزئه جمله وبيع تجاره  ،  شركة   وشركاه رزق احمد شركه -  4

 ، الرياضيه واالدوات المالبس في وتجزئه جمله وبيع تجاره عن ، 42521 برقم 20210127 فى ،قيدت 50000.000

 والمسروق االرضي بالدور 1 رقم محل - والمسروق االرضي الدور ونبيه والسواحل االمين شارع 75 رقم عقار:  بجهة

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشريكته القاضى اللطيف عبد رمزى محمد محمد شركه -  5

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 42488 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   لذلك المنظمه

 الخريجين شباب A20 منطقه 21 عماره 14 شقه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات

 10000.000   مالها ،رأس   متكامله ومقاوالت تكيف اجهزه توريد  ،  شركة   وشريكتهم واسامه علي شركه -  6

 شارع 34 رقم عقار:  بجهة ، متكامله ومقاوالت تكيف اجهزه توريد عن ، 42509 برقم 20210125 فى ،قيدت

 18 رقم مكتب الرابع الدور والطور رمسيس



 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

 المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  ركةش   وشريكها المعاطى ابو الحليم عبد رجب رحاب شركه -  7

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 42491 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   لذلك

 الزهور - تعاونيات 3 مدخل البخارى االمام عماره 17 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه

   لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاها يونس الرحمن عبد عبده نورهان -  8

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 42502 برقم 20210119 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس

 العزيز عبد بن عمر مساكن أ مدخل 123 عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، لذلك

 ولوازمها كمبيوتر اجهزه وبيع وانظمه كمبيوتر خدمات   ،  شركة   وشريكها سليمان محمود سليمان ايمان شركه -  9

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(  الالسلكيه والكاميرات االنترنت خدمات دون)مراقبه كاميرات وتوريد

 دون)مراقبه كاميرات وتوريد ولوازمها كمبيوتر هاجهز وبيع وانظمه كمبيوتر خدمات عن ، 42503 برقم 20210120

 5 رقم مكتب االول الدور واسوان الصباح سالم شارع أ رقم عقار:  بجهة ،( الالسلكيه والكاميرات االنترنت خدمات

 ،رأس   لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاه حسن احمد حسن عبده محمد -  10

 ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 42490 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000.000   مالها

 الخطاب بن عمر مساكن أ 15 عقار 16 شقه:  بجهة

 ،رأس   بالجمله تجميل ومستحضرات مالبس توريد  ،  شركة   وشريكه خليل حسن الحميد عبد عادل محمد خالد -  11

:  بجهة ، بالجمله تجميل ومستحضرات مالبس توريد عن ، 42495 برقم 20210117 فى ،قيدت 10000.000   مالها

 الزهور تعاونيات 2 مدخل لقمان ابن عمارة الرابع الدور 16رقم بالشقة حجرة

   مالها ،رأس  لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   حسن ابراهيم نصر ابراهيم والء -  12

 بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن ، 42487 برقم 20210113 فى ،قيدت 10000.000

 وقالوون عطعوط الشهيد شارع 4 عقار الثالث الدور 6 شقه: 

 وتصنيع الخرده والمعادن الدشت والكرتون الورق توريد   ،  شركة   وشركاه فراج الوهاب عبد صبرى عمر -  13

 50000.000   مالها ،رأس  واالستيراد الوزن واعمال العائمات وتقطيع والكرتون الورق وفرم وكبس المضلع الكرتون

 المضلع الكرتون وتصنيع الخرده والمعادن الدشت والكرتون الورق توريد عن ، 42478 برقم 20210112 فى ،قيدت

 C6 الصناعيه المنظقه 91 رقم قطعه:  بجهة ، واالستيراد الوزن واعمال العائمات وتقطيع والكرتون الورق وفرم وكبس

 العلوم كليه خلف

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   19961:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم العزيز عبد سمير اطمهف   - 1

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   29778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد المرغتى عثمان السيد   - 2

 للوفاه التجارى السحل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   37306:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن سعد رياض ناديه   - 3

 للوفاة السجل شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   32552:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جفالن زيان ثروت احمد   - 4

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل

   20210111 تاريخ وفى ،   39819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنعم عبد على العال عبد احمد العال عبد   - 5

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20210111 تاريخ وفى ،   39619:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشويخ توفيق على محمد   - 6

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20210112 تاريخ وفى ،   7679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على الاله عبد حفنى السيد   - 7

 للوفاه السجل شطب تم  السجل



 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

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   34077:  برقم قيده سبق  ،  فرد جرتا  ،  المقصود عبد الحميد عبد سامى محمد   - 8

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   25870:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حزه السيد محمود محمد   - 9

 للوفاه السجل شطب  السجل

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   32259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب محمد الرحمن عبد محمود   - 10

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   16534:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العالوى احمد احمد القادر عبد   - 11

 الشان صاحب للوفاة التجارى السجل بشطب المحو امر صدر  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   10115:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السويركى ابراهيم محمد فاطمه   - 12

 للوفاة التجارى السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   37641:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار على حامد السيد   - 13

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   10433:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االسكندرانى محمد محمد نادره   - 14

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   10378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البالسي على حسن الدين محيى   - 15

 للوفاه السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   12815:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمرى احمد سيد العزيز عبد السيد   - 16

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   16602:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم سليمان سالم محمد   - 17

 التجاره العتزاله شطب  السجل

   20210124 تاريخ وفى ،   32253:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان محمود رضوان محمود رضوى   - 18

 التجارة العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو تم

   20210125 تاريخ وفى ،   20628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزغبى ابراهيم احمد ابراهيم ياسمين   - 19

 للوفاه السجل شطب تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20210125 تاريخ وفى ،   9784:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر على على على   - 20

 للوفاه السجل شطب تم  السجل

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   34482:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عدالن احمد رمضان   - 21

 التجاره العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   31334:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد العال ابو قبيص محمود   - 22

 التجاره العتزال السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   21104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزبى جمعه كامل ايمان   - 23

 التجاره العتزاله السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   35180:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان محمود السيد طارق   - 24

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   24209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فرغل الحميد عبد عفاف   - 25

 التجاره االعتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210127 تاريخ وفى ،   13330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج على محمد فراج   - 26

 التجاره العتزال الشطب تم  السجل

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   14910:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد فاروق خالد فاطمه   - 27

 التجاره العتزال الشطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   36468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين عباس ابراهيم نيرمين   - 28

 التجاره العتزال شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   39901:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفقى محمود يوسف سحر   - 29

 التجاره العتزال الشطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   31244:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود سمير محمود   - 30

 التجاره العتزال الشطب تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   29905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل متولى احمد جليله   - 31

 للوفاه التجاري السجل شطب مت  السجل

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   33087:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الموجود عبد احمد اسامه هاله   - 32

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   25217:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده على محمد عايده   - 33

 للوفاة السجل شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  1232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمون حمزه محمود أمانى -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  6557 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدالى حسن احمد ناصر -  2

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

 المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  40529 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النور عبد جوده عياد عادل -  3

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

 رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  23024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بحيرى احمد محمود الرحمن عبد -  4

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

 المال رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  42430 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النور ابو ابراهيم سيد احمد -  5

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  2995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف فهمى محمد فهمى -  6

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

 تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  13310 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزناتى احمد مصطفى السيد محمد -  7

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

 رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  35095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد كمال محمد عمرو كريم -  8

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

,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  33195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلى محمد على ماهر -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  41872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كوان محمد يحى عايدة -  10

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

 تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  42298 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم كمال مصطفى محمد مصطفى -  11

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

 تم  20210126 ، تاريخ وفي  42382 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم السيد يوسف يوسف السيد الرحمن عبد -  12

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  490 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد العزيز عبد حسن مصطفى -  13

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

 تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  34470 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح محمود صالح محمد صالح -  14

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 42473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فرح الحسن ابو عاشور -  1

  الرشيد وهارون المحله حاره 32 عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 20678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الواحد عبد الدين صالح محمد -  2

 امتداد الموظفين مساكن مدن أ86رقم قطعة 8رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الجمهورية شارع

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 42477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنانى احمد الحى عبد عطيه احمد -  3

  الزهراء فاطمه الحرفيين منطقه 524رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 42475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مستجير ابراهيم محمد -  4

  الكبيره الحريه مساكن 2 عماره 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 42474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمد محمد شادى -  5

 الشرق شياخه حسين السلطان شارع 1 مدخل المساجريه عماره الرابع الدور 11رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 42476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد لطفى محمد -  6

 اكتوبر 6 مساكن 83 عقار 4شقه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 42483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمود محمود عواطف -  7

  زغلول وصيفه االلفى حامد شارع 5 رقم عقار 2رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 4917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد نعيم احمد وليد -  8

  عوايد 86و وتنظيم مدن جديده 98/1 رقم محل الزاويه وحاره المنيا شارع/  بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 32511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريزى السالم عبد العربى السيد -  9

 زغلول صفيه شارع 39 رقم بالعقار محل/  بالعنوان الفرع استبعاد تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 26630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه السيد مختار احمد زينب -  10

  الجيزة مساكن الشافعى عماره 20 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 42480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي علي انسي احمد محمد -  11

  محل وعرابي الجيش شارع 56 عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 42481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد السيد يوسف السيد محمد -  12

  االلى الحاسب ابراج 28رقم عماره االرضى الدور 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 22983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب احمد محسوب نسمه -  13

 واالتحاد يوليو 23 شارع الغريب ملك 6 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 4917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد نعيم احمد وليد -  14

  عوايد 86و وتنظيم مدن جديده 98/1 رقم محل الزاويه وحاره المنيا شارع/  بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 42479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد توفيق هشام -  15

 الخريجين شباب ا 20 منطقة 72 عمارة - 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 32511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريزى السالم عبد العربى السيد -  16

 زغلول صفيه شارع 39 رقم بالعقار محل/  بالعنوان الفرع استبعاد تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد المحمدى تامر -  17

 الشرق شياخه ممفيس شارع عوايد 16 وتنظيم مدن 13 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن زكريا السيد احمد -  18

 المسلحه للقوات الجميل نادى واجهه االول الدور A3 وحده  ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن زكريا السيد احمد -  19

 المناخ - الخامسه المنطقه 62 ع - 4 ش حجره ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 1818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد السيد عاطف -  20

 وقوارض حشرات مكافحة بنشاط الشرقية بلبيس المطار ش 72/ بالعنوان الكائن الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 الكمبيوتر ماعدا عامة وتوريدات والقوارض والحشرات االفات مكافحة واعمال نظافة واعمال الجودة نظم وتطبيق

 ومستلزماته

 تم 20210113 تاريخ وفي 42486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد محمود كامل محمد ايناس -  21

 الجيزة شارع امتداد - 20/95و 2 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 20616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد الحسن ابو خليفه فوتنه -  22

  القابوطى 6 بلوك 46 رقم بالعقار 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 20801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم الحمد ابو جاد هدى -  23

  الجديد السالم مساكن االخير الدور 18 رقم عمارة 3 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210113 تاريخ وفي 42485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو ابراهيم الدين محى محمد ابراهيم -  24

 الزهور تعاونيات 2 مدخل نويبع عماره 7 شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان احمد السيد فهيم عبده داليا -  25

 شكرى عبدالرحمن شارع بروتكس تقسيم 2 عقار - 1 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده حموده ناصر ابو محمد -  26

 االمل مساكن 84 عقار 41 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد جبر احمد محمد -  27

  الخريجين شباب مساكن 42 عقار - 1 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 16320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون محمد زكى رشاد -  28

  االسكان بنك مساكن 77 عقار 8 محل/  ليصبح عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 42084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن زكريا السيد احمد -  29

 المسلحه للقوات الجميل نادى واجهه االول الدور A3 وحده/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  المحمول واكسسورات المحمول تجاره/  بنشاط

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 4917    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، محمد احمد نعيم احمد وليد -  30

  الزاوية وحارة المينا شارع عوايد وتنظيم مدن 98عمارة 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 23369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محمد محمد سلوى -  31

 العاص بن عمرو مساكن ا مدخل 25 عمارة 7 شقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 19897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االستيراد و الجمركى للتخليص الحسينى/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  32

 علوى الثانى بالدور 5 الشقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي

  شياخه الناصر عبد جمال شلرع عوايد 23و وتنظيم مدن ا 21 رقم بالعقار

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 19897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى السيد سعد السيد سعد -  33

 عوايد 23و وتنظيم مدن ا 21 رقم بالعقار علوى الثانى بالدور 5 الشقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

  شياخه الناصر عبد جمال شلرع

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 42494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد رضا اسماعيل -  34

  اكتوبر شباب مساكن 29 رقم عماره 3 رقم الشقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 6491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد عباس العرب عز -  35

 المدينه شباب ا 14 الميناء مناره برج 108 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 26704    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، القهوجى محمد ابراهيم محمد محمد -  36

  الرابعه المنطقه مساكن 33 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 5651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوشى على ابراهيم احمد وليد -  37

  وممفيس طنطا شارع وتنظيم مدن ا 5 عوايد 7 رقم بالعقار محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 13962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السالم عبد يوسف منيره -  38

 اكتوبر 6 مساكن 13رقم عمارة 17رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 42496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك السيد جابر مجدى تامر -  39

  سابقا الباتروس حاليا اركان فندق 8 محل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 25493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى على السيد العربى -  40

  قبضايا مساكن ب مدخل 1 رقم عماره 4 رقم االرضى الدور بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 42479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد توفيق هشام -  41

 الخريجين شباب ا 20 منطقة 72 عمارة - 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 42479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد توفيق هشام -  42

 A20 منطقة االسكان بنك بجوار يجينالخر شباب مساكن 72عمارة 4محل/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  النشاط بنفس



 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

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 25378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره احمد يونس على ابراهيم -  43

  االلى الحاسب ابراج 20 عقار االرضى بالدور 3 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 17716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على عثمان رفعت احمد -  44

  مبارك حى ج مدخل 5 عماره 11 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 42497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد هللا عبد محمد اميره -  45

  الجمركيه الدائره داخل 7 رقم ترخيص الترسانه بحوض كشك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210118 تاريخ وفي 42499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس هللا عبد الحمد ابو عادل محمد احمد -  46

 مرسى عادل والشهيد حلوان شارع 7رقم عماره 6رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 42501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اسماعيل عوض مني -  47

  محل بورسعيد غرب ميناء-الترسانه منطقه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 32298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الترامسى احمد محمد احمد محمد -  48

 مطن 8/9 رقم عقار وتنظيم مدن 8/2 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الكمبيوتر ومستلزمات اكسسورات بيع/  بنشاط االرضى الدور البحرين شارع 9 وتنظيم

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 32298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الترامسى احمد محمد احمد محمد -  49

  االدويه مستودع خلف اكتوبر6 مساكن 4 رقم عماره 10 رقم بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل مت 20210120 تاريخ وفي 32298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الترامسى احمد محمد احمد محمد -  50

 االرضى الدور البحرين شارع 9 وتنظيم مطن 8/9 رقم عقار وتنظيم مدن 8/2 رقم محل  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 42504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد عوض عوض احمد شادى -  51

 االسكان بنك مساكن 44 رقم عماره االرضى الدور 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 42505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكنانى الدسوقى الدسوقى الحسين -  52

  الفرما مساكن أ مدخل 22 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 42482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه عبده مسعد اشرف هشام -  53

 الزهور تعاونيات التضامن عماره 20 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 42507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدرى محمد منى -  54

  العدل وحاره الحسن ابو شارع 38 عقار االرضى الدور محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 42506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى محمد محمد ممدوح -  55

  بورتكس 70-72 ارض قطعه هال برج 8 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 42508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مامون السويفى راغب ناجى عمرو -  56

  النادى واجهه المسلحه القوات لضباط الجميل نادى االرضى الدور aش 14 وحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 2893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد محمد عبده -  57

 االلى الحاسب معهد شرق السريع السالم منطقة 6 عماره/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

   جزارة بنشاط 6 محل

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 2893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد محمد عبده -  58

  الحميدى و سويف بنى بشارعى 37 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 2893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد محمد عبده -  59

  6 محل االلى الحاسب معهد شرق السريع السالم منطقة 6 عماره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 22590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب العزيز عبد احمد احمد -  60

 100 شارع 133 عقار داخلى بسلم واول ارضى دور محل/  بالعنوان االخر الرئيسى استبعاد ،:   الـتأشير وصف, 

  مقر وجود لعدم الشاعر محمد ملك اسماعيل احمد المشير شارع وحاليا سابقا

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 42511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد يوسف مصطفى غريب -  61

  البحريه ارض تقسيم مستجد شارع 6 رقم الطابيه برج 7و6محالت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 42510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه سيد يحي سيد -  62

  محل الوكيل شارع وتنظيم مدن 18 عقار ،:   الـتأشير



 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

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 22590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب العزيز عبد احمد احمد -  63

 واول ارضى دور محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى استبعاد بالعنوان االخر الرئيسى ستبعاد ،:   الـتأشير وصف, 

 مقر وجود لعدم الشاعر محمد ملك اسماعيل احمد المشير شارع وحاليا سابقا 100 شارع 133 عقار داخلى بسلم

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 7887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبده محمد نعمت -  64

 والضواحى القابوطى تطوير مشروع 104 رقم قطعه 4 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210125 تاريخ وفي 42512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود لطفى محمد جمعه احمد -  65

 حى عام بديوان للعاملين واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه مشروع 14 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  أ A14 المناخ

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 28120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى محمد ابراهيم مصطفى -  66

 طالب ابي بن علي مساكن الرابع الدور 31رقم عماره17 رقم شقه/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الزهور قسم

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوره ابو محمد ابراهيم منال -  67

 19 رقم محل القمصان ابو ابراج الوفاء برج ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندوبي محمد السعيد مصطفي رانيا -  68

 103 رقم شقه الخطاب عمربن مساكن 24 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس بدر محمد مياده -  69

 1 رقم شقه والبوصيري اسوان شارع 116 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 9646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى حسن جابر والء -  70

  الشرق قسم الجولف ارض المزين برج المسروق الدور 2 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد سالم ابراهيم نعمت -  71

  28 رقم محل الجيزه مساكن المتنبي عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد العربي احمد -  72

  الرضوان بقريه مخبز السوق شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر محمود محمد محمد -  73

 22 شقه الزهور تعاونيات 2 مدخل االقصر عماره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 22590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب العزيز عبد احمد احمد -  74

  واسيوط 100 شارع 133 عقار داخلى بسلم واول ارضى دور محل/ /  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندوبى السعيد مصطفى عمرو -  75

 رباح بن بالل مساكن أ27 رقم عماره 12رقم شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 42515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس بدر محمد صالح -  76

  وتنظيم مدن جديد 120/2 محل والبوصيري اسوان شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 23903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايواز ابراهيم السيد فاطمه -  77

 99 و نبيه شارع عبده حمام ملك 89 رقم بالعقار 2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 42456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل هللا سعد محمد هاشم -  78

 القديم اللنش مرسى الحريه ابراج 6 برج 5 محل  ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 36102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات محمد الرحمن عبد بالل رضا -  79

 14 رقم شقه 34 رقم عماره الخطاب بن عمر مساكن/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210127 تاريخ وفي 20304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسى مصطفى محمد حمدى محمد محمد -  80

 عدلي شارع عوائد 60 وتنظيم مدن 58 رقم عقار رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  والسواحل

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 8740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله احمد سيد منصور مديح -  81

 الجوهره مساكن 82 رقم عماره 402 رقم الشقه/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 10289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح على حسن محمد حسن -  82

  الجوهره مساكن 11 رقم عماره 102 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 42523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن مسعد رباب -  83

 2 رقم محل االمل حديقه امام عمر الفاروق برج ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 42524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظاهر عبد عدوي محمد عدوي -  84

 7 رقم شقه 18 رقم عماره وحده 5000 ال مساكن ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 41981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض الخالق عبد على محسن -  85

 مواشى تربيه بنشاط القابوطى 49 رقم حظيره/  الكائن العنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 1413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع راتب فوزى كلوديا -  86

  والورشه ماهر احمد شارع 14 رقم عقار الثالث بالدور شقه/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 42522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير ابراهيم احمد فريده -  87

 11 رقم شقه 65 رقم عماره وحده 5000 ال مساكن ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 42525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل عبده -  88

  57 رقم ورشه الزهراء فاطمه منطقه 2 بلوك ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 42526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد نعمان عماره محمود شروق -  89

 والدقهلية االنصار شارع 67 عقار - الرابع الدور - الرابع بالدور مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210127 تاريخ وفي 2986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، Dorgham Decoration للديكور درغام -  90

  الجوهره مساكن 34 رقم عماره 201 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 41981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض الخالق عبد على محسن -  91

 القابوطى منطقه 49 رقم حظيره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 40104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمس السيد محمد احمد محمد -  92

  بورسعيد الشرق حي النهضه شارع الفويبور عماره 19 رقم مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 12825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش السيد درويش عبير -  93

  مصر نهضه شارع عماره عشر االحدى مساكن 4 رقم عماره 30 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 22384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربانى حسن مسعد فؤاد -  94

  وحده 5000ال مساكن 47 عقار 13 شقه 1 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 42527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا يوسف فهمى احمد صبرى -  95

 ارض النصر شارع25/101 رقم عمارة مدخل بجوار - االرضى الدور - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العزب

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 42528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه ابو طلبه طه ماهر السيد -  96

 اكتوبر شباب جمعية 6 عمارة - االول الدور-1 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 18838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكراكتلى ابراهيم على السيده -  97

 الجبانات خلف سمره ابو برج 23 عقار- 14 بالشقة حجرة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 2369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االكيابى احمد سامى احمد -  1

 والتصدير جاهزه مالبس نشاط استبعاد:  التأشير

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 41477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد الحميد عبد سامى عماد -  2

 البضائع ونقل اللوجستيه والخدمات النقل اعمال/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 5204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد هويدى مكتب -  3

 والمعدات السيارات وتاجير العموميه المقاوالت/ نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 9761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيري عبده بكر محمد احمد -  4

 بالسيارات نقل خدمات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 9110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول هللا عبد حسن على -  5

 والفاكهه الخضراوات توريدات/ نشاط اضافه:  التأشير



 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,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 35416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده احمد حسن احمد -  6

 اللوجسيتيه الخدمات/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده حموده ناصر ابو محمد -  7

 خضروات بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 16320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون محمد زكى رشاد -  8

 وبقاله ماركت سوبر/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور ابو ابراهيم سيد احمد -  9

 االستيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 5651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوشى على ابراهيم احمد وليد -  10

                                                                                                                                 الزينة ادوات/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 اليفة حيوانات ومستلزمات واكسسورات راتوالنظا الساعات تجارة/  نشاط اضافة

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 18401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى الغريب محمد السيد -  11

                                                                                                          مستعملة سيارات غيار قطع تجارة/ نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 ماركت سوبر/  نشاط اضافة

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 18401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى الغريب محمد السيد -  12

                                                                                                          مستعملة سيارات غيار قطع تجارة/ شاطن استبعاد:  التأشير وصف

 ماركت سوبر/  نشاط اضافة

,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 15076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى على محمود على -  13

 الغذائيه السلع تجاره/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 33195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى محمد على ماهر -  14

 االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 تعديل تم20210125 تاريخ وفي 30417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباس هللا عبد حسين محمود عمرو -  15

 الزراعيه الحاصالت تصدير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 7887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبده محمد نعمت -  16

 المحمول وخدمات مستندات وتصوير مكتبة/   نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد سادات كريم -  17

 الكيماوية؛ المواد وصناعة وتجارة المستعملة المالبس استيراد/نشاط استبعاد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 34191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى ابراهيم محمد محمد -  18

 زفاف حفالت تخطيط/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 17247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول احمد حسين زكريا نهال -  19

 واجهزه كمبيوتر اجهزه وتوريد وصيانه امنيه وانظمه وانظمه مراقبه كاميرات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف, 

 الكترونيه

,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 22590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب العزيز عبد احمد احمد -  20

 المعمره واثاثاتوالسلع الموبيليات تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 31941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى السالم عبد فتحى محمد -  21

 عقاري وتسويق وتطوير استثمار/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى السيد محمد شعبان محمد -  22

 تصدير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 6141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى احمد الدسوقى رقى -  23

 لوجستيه خدمات ونشاط كهربائيه واجهزه رفع ومعدات مكتبيه ادوات توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 34470   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود صالح محمد صالح -  24

 واالستيراد الجمهوريه داخل مدارس وطلبه عمال نقل ومتعهد السيارات تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في

 وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 1413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع راتب فوزى كلوديا -  25

 الكمبيوتر صيانه/  نشاط استبعاد:  التأشير



 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

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى محمد الجليل عبد افراج -  26

                                                                                                  حريمى اكسسوارات وبيع تصوير استوديو/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 والبارده الساخنه المشروبات وبيع لتحضير كافيه/  نشاط واضافه

,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 12825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش السيد درويش عبير -  27

 رجالى كوافير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 23024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى احمد محمود الرحمن عبد -  28

 والتصدير لذلك اتلمنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

(  والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهات من الالزمه التراخيص على الحصول بعد)  الدولى والنقل الشحن وخدمات

 الجمركى والتخليص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد سالم ابراهيم نعمت -  1

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان احمد السيد فهيم عبده داليا -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 42528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه ابو طلبه طه ماهر السيد -  3

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد جبر احمد محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 42501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اسماعيل عوض مني -  5

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس بدر محمد مياده -  6

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 42480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي علي انسي احمد محمد -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 42508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مامون السويفى راغب ناجى عمرو -  8

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 42525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل عبده -  9

 خاص: التأشير فوص,  الشركة

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 42526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد نعمان عماره محمود شروق -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 42494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد رضا اسماعيل -  11

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 42507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدرى محمد منى -  12

 خاص: التأشير وصف

 تم20210113 تاريخ وفي 42485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو ابراهيم الدين محى محمد ابراهيم -  13

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 42505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكنانى الدسوقى الدسوقى الحسين -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 42522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير ابراهيم احمد فريده -  15

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 42527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا يوسف فهمى احمد صبرى -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

 الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 42474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمد محمد شادى -  17

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 42476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد لطفى محمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 42483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمود محمود عواطف -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 42506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى محمد محمد ممدوح -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210125 تاريخ وفي 42512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود لطفى محمد جمعه احمد -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 42481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد السيد يوسف السيد محمد -  22

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 2893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد محمد عبده -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 42479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد توفيق هشام -  24

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندوبى السعيد مصطفى عمرو -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 42456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل هللا سعد محمد هاشم -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 42473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فرح الحسن ابو عاشور -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 42477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنانى احمد الحى عبد عطيه احمد -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 42496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك السيد جابر مجدى تامر -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210118 تاريخ وفي 42499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس هللا عبد الحمد ابو عادل محمد احمد -  30

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 42511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد يوسف مصطفى غريب -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد المحمدى تامر -  32

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 42504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد عوض عوض احمد شادى -  33

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 42510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه سيد يحي سيد -  34

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن زكريا السيد احمد -  35

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 32298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الترامسى احمد محمد احمد محمد -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد العربي احمد -  37

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر محمود محمد محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 42497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد هللا عبد محمد اميره -  39

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 42479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد توفيق هشام -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 42523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن مسعد رباب -  41

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 42524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظاهر عبد عدوي محمد عدوي -  42

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 42486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد محمود كامل محمد ايناس -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس بدر محمد صالح -  44

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 42475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مستجير ابراهيم محمد -  45

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 42482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه عبده مسعد اشرف هشام -  46

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوره ابو محمد ابراهيم منال -  47

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210126 تاريخ وفي 42520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندوبي محمد السعيد مصطفي رانيا -  48

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 41981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض الخالق عبد على محسن -  49

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 41477 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210112:  تاريخ فى  ،  -  1

   لوجستيكس هوريزون

 زيجو/  تجاريه سمه اضافه: الى 35416 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210112:  تاريخ فى  ،  -  2

   اللوجسيتيه والخدمات للنقل

 البدر/  التجاريه السمه اضافه: الى 9761 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210112:  تاريخ فى  ،  -  3

   بالسيارات النقل وخدمات لالستيراد

 سليبر/  تجارية سمة اضافة: الى 13310 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210118:  تاريخ فى  ،  -  4

   الجمركى للتخليص

 دينتل/  تجارية سمة اضافة: الى 41942 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210124:  تاريخ فى  ،  -  5

   dental future فيوتشر

/  ليصبح التجاري االسم تعديل: الى 22265 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210125:  تاريخ فى  ،  -  6

   كركر داود سليمان محمدى جيهان

/  التجاريه السمه اضافه: الى 34191 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  7

   CONCEPT WEDDING PLANNER بالنر ويدينج كونسبت

 اسرار/  التجاريه السمه اضافه: الى 42045 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  8

   المقاوالت

 ايدياميت/  تجاريه سمه اضافه: الى 17247 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  9

ideamate   



 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

/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 3760 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  10

   S.M FOR EXPORT للتصدير ام اس

/  لتصبح تجاريهال السمه تعديل: الى 3374 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  11

   OWL VAPE CAFEE  كافيه اوبل

/  التجاريه السمه اضافه: الى 12825 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210131:  تاريخ فى  ،  -  12

   ALMABROUK المبروك

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كارم12  وشئونه امواله بادارة عليه المحجور زوجى على قيما المهدى فرج يوسف هدى/  تعيين المحكمة قررت -  1

 24196   برقم    20210105:  تاريخ ، منجد محمود توفيق محمد

 محمد احمدد كريم/  على قيما بورسعيد 1988/5/1 فى المولود عيد محمد محمد احمد وليد/  بتعيين المحكمه حكمت -  2

 11078   برقم    20210125:  تاريخ ، عيد محمد محمد احمد كريم20  عيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 41227، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة جوان محمود عبده محمد وشريكه عزام محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  1

  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي

  جنيه

 تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 2409، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة========= وشركاه مناع معتز -  2

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   تاريخ وفي 2409، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مناع معتز/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غرض الي النقل/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه حسن مصطفى حماده/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 4826   برقم قيدها سبق  ، الشركة

   برقم قيدها سبق  ، الشركة غرض الي النقل/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه حسن مصطفى حماده شركة -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 4826

 والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  نشاط استبعاد0  تضامن شركة ،========= هوشركا مناع معتز -  3

 تاريخ وفي 2409   برقم قيدها سبق  ، انتاج ومكن كهربائيه ومحوالت ماكينات غيار قطع واستيراد لذلك المنظمه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131

 القوانين حدود فى االستيراد/  نشاط استبعاد0  تضامن شركة ، وشريكه مناع معتز/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 وفي 2409   برقم قيدها سبق  ، انتاج ومكن كهربائيه ومحوالت ماكينات غيار قطع واستيراد لذلك المنظمه والقرارات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االسم تعديل: الى 33484 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210106:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه الكيكى طه عادل محمود/  ليصبح التجارى

 االسم تعديل: الى 36294 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210126:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه سالم على حافظ على/  ليصبح التجارى

 االسم تعديل: الى 36294 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210126:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه سالم على حافظ على/  ليصبح التجارى

 التجارى االسم تعديل: الى 2409 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210131:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه مناع معتز/  ليصبح


