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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  

 

 توريدات مكتب عن 21491 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد احمد -  1

 2رقم محل -فيكتوريا ميدان1 ش10:  بجهة ،( العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا)

 عموميه توريدات عن 21371 برقم 20201014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على صبرى -  2

 شقة - االميرية الكفاح ش7 - الزيتون:  بجهة ،( العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا)

 مقاوالت عن 21179 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الشافعي توفيق مسعد طارق -  3

 . شقة الثالث التجمع 11 ش رابعة منطقة اولي محلية 10 عمارة:  بجهة ،.  المباني غير تخصصية

 نقل عن 21419 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم العزيز عبد محمد علياء -  4

 3 الحى 2 مجاورة ب بالعقار 106 وحدة:  بجهة ، العربية مصر جمهورية داخل بالسيارات بضائع

 ، جافه بقاله عن 21477 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج حنا رمزى ايهاب -  5

 شماع روبير ش 4 محل:  بجهة

 تجارة عن 21418 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد محمود -  6

  االباجية مساكن 2 بلوك 1 مدخل 6 شقة:  بجهة ،.  والتصدير العمومية والتوريدات العامة والمقاوالت الطبية المستلزمات وتوزيع

. 

 عن 21422 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود الفتاح عبد محمود -  7

 ناصر منشأة - الطاهرة ش 16:  بجهة ،.  كهربائية ادوات توريدات

 عن 21476 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   النصر سيف علي رمضان محمد -  8

 . 27 رقم بالعقار السمادت ش سيتي جراند كمبوند73 محل:  بجهة ،.  ماركت سوبر

 توريدات عن 21421 برقم 20201018 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور احمد عبدالسالم احمد -  9

 رشيد ش 4:  بجهة ، عموميه

 عن 21423 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكهربائيه االدوات لتوريد السويدى -  10

 الثالث الدور 6 رقم غرفه  السنباطى عبدالحق ش 6/  أ 4/  4:  بجهة ، كهربائيه ادوات توريد

 21424 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكهربائيه المواتير ولف الصالح الكومى -  11

 االرضى بالدور محل عبدالناصر جمال امتداد 341:  بجهة ، الكهربائيه المواتير ولف اصالح رشةو عن

 ورشة عن 21425 برقم 20201019 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم حسن مصطفى -  12

 شقه - السويس جسر المصانع ش من عنبر سيد ش 10:  بجهة ، مستلزماتها و العسكريه المالبس ماعدا جاهزه مالبس

 بيع عن 21480 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى محمد الدين صالح هبه -  13

 السادس الحى - االزهر جامعه - الجامعيه مبارك م امام الظاهر خليفه ش 13 عقار:  بجهة ، مكتبى اثاث

 عن 21481 برقم 20201022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتريس ابراهيم عتريس ابراهيم -  14

 االول الدور 4 شقه القبه سراى من مختار ش 8:  بجهة ، عامه مقاوالت

 احذيه تجارة عن 21482 برقم 20201022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه صديق جمال احمد -  15

 القديمه البوسته ش 13- االرضى بعد االول الدور:  بجهة ، جمله
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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

 تجارة عن 21223 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار محمود محمد سامح -  16

 دور 1 وحده:  بجهة ، والماكوالت - الكحوليه ماعدا المشروبات وتقديم واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا الجاهزه المالبس

 الزمالك(  سابقا مسعود  حسين الشهيد)  شارو بابا شارع3 عقار مرتفع ارضى

 ، بقاله عن 21224 برقم 20201005 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض يونان هللا عوض مريم -  17

 عماره شوقى ش 33:  بجهة

 ورشة عن 21225 برقم 20201005 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البالستيك لتكسير نادى هانى -  18

 ناصر م - الزرايب - الفرن ش 2:  بجهة ، بالستيك تكسير

 ايجار عن 21226 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود لطفى احمد عبدالفتاح -  19

 علوى االول بالدور شقه الجنينه ارض سالم حصال ش 12:  بجهة ، للغير سيارات

 تجارة عن 21227 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف لويس وجيه كريستين -  20

 31 االول الدور السباعى محمد االديب ب 5 ش 5:  بجهة ، والتوريدات - واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا الجاهزه المالبس

 المدينة زهرة

 تصدير عن 21228 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد يوسف حسين سامح -  21

 باكيه 2 محل - الهجانه - النحاس مصطفى من المثلث عمارة بجوار الورشه ش 8:  بجهة ، تجميل ومستحضرات عطور

 عن 21230 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم مرسى عبدالعظيم مرسى محمد -  22

 1 محل الجندى ترعة ش 92:  بجهة ، السيارات غيار قطع وتجارة توريد

 عن 21445 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عزالدين ممدوح ساره -  23

 - االرضى الدور 2 شقه العاشر الشر 61 بلوك 15 قطعه:  بجهة ، الديكور مستلزمات وتوريد العامه والتوريدات العامه االمقاوالت

 المعادى زهراء

 توريدات عن 21532 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى صادق اشرف كيرلس -  24

 الثامن الدور 15 شقه االميريه الكابالت ش 67:  بجهة ، االدويه ماعدا طبيه مستلزمات وتوريد عموميه

 عن 21533 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدابوالعال فرحات محمود احمد -  25

 شقه - الصفا مدينة الخزان طلمبات ش 46:  بجهة ، عموميه توريدات

 وبيع مكتبه عن 21534 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى حسن محمد خلود -  26

 االرضى الدور 1 شقه - العاشر الحى - نصر مدينة زهراء الميثاق ش 1089:  بجهة ، مدرسيه ادوات

 20201028 ىف قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير االستيراد و المفروشات لتصنيع سمره على -  27

 احمد ش 7:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا واستيراد ةتصدير مفروشات تصنيع عن 21535 برقم

 هللا خير عزبة محمود

 ، تصدير عن 21536 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نور محمد عابدين محمد -  28

 السخنه القطاميه طريق شمال 13 الكيلو 43 قطعه:  بجهة

 استيراد عن 21537 برقم 20201028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن رأفت حسن -  29

 االول الحى 3 وحده الرابعه المجاوره 201 فيال:  بجهة ، رخام وتجاره عموميه ومقاوالت وتصدير

 ، افرنجى منجد عن 21538 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه سيد ناجى رامى -  30

 حاليا 7 سابقا 5 عقار االرضى الدور 1 محل الشافعى االمام التونسى ربيع ش من متفرع كامل عطفة 7:  بجهة

 ابواب بيع عن 21539 برقم 20201028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده زكى كامل عمرو -  31

 محل الحاج بركه الزكاه مؤسسة ش من الرحمن عباد ش 1:  بجهة ، مصفحه
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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

 توريدات عن 21540 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد جابر محمد هويدا -  32

 طاهر بن ش 10 عقار الرضى فوق االول الدور 1 شقه:  بجهة ، عموميه

 تجارة عن 21541 برقم 20201028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجايبى رؤوف رفعت مينا -  33

 محل البوالقيه الترعه ش 73:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا جمله جاهزه مالبس

 و الحديد تجارة عن 21492 برقم 20201025 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عثمان سيد محمد -  34

 الحرفيين - القانونيين تقسيم 2 محل:  بجهة ، المعادن

 مكتب عن 21339 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملك عبد ميشيل مجدى شادى -  35

 موافقه الالزمة التراخيص على الحصول بعد االنترنت و المصاحف و الدينبة الكتب و والمجالت الصحف اصدار عدا فيما دعاية

 33 رقم محل - الجولف ارض دراز هللا عبد شارع 27:  بجهة ، 10/9/2020 بتاريخ 5731 امنيه موافقه104 صادر برقم امنيه

 االرضى الدور

 عن 21351 برقم 20201013 فى يدق ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بيومي البدوي السيد بيومي -  36

 محل - المنياوي ش 16:  بجهة ، ألوميتال تقطيع ورشة

 تصدير عن 21341 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم صابر انجى -  37

 2 بالدور شقه الضباط مساكن المعسكر شارع 8:  بجهة ، التديكور مواد

 سوبر عن 21342 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد محمود خيرى محمد -  38

 المعادى دجلة - الصفوة مدينة التجارى االدارى االدارى المبنى 17 بالعقار محل:  بجهة ، ماركت

 كروت بيع عن 21343 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيمى طه شيمى عصام -  39

 محل - االميرية - داود احمد محمود شارع 2:  بجهة ، شحن

 ، شوب كافيه عن 21344 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رياض سيد احمد عصام -  40

 الميريالند عمارات 13 و 6 محلين السويس جسر شارع 8:  بجهة

 تجارة عن 21345 برقم 20201013 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على يوسف كريم -  41

 محل - العالى السد شارع 52:  بجهة ، المالبس

 مكتب عن 21347 برقم 20201013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد كمال محمد -  42

 . االرضي فوق الثاني الدور العزيز عبد ش 34:  بجهة ،.  عمومية توريدات

 تجارة عن 21349 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عباس مصطفي شريف -  43

 . الرازق عبد ابراهيم ش 2 رق بالعقار محل:  بجهة ، كاوتش

 توريد عن 21356 برقم 20201013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه صبحي سالمه صبحي -  44

 . االرضي الدور شقة من غرفة - طومانباي من الزناتي ابراهيم ش 6:  بجهة ، حريق طفايات

 عن 21363 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدقى محمد احمد عالءالدين حاتم -  45

 6محل -البكرى السرور ابو ش9:  بجهة ، كهربائية وادوات الكمبيوتر مستلزمات وتوريدات تجارة

 عن 21372 برقم 20201014 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجود عبد محمد مأمون خالد -  46

 وتوريدات صحيه ادوات وتوريدات كهربائيه ادوات وتوريدات مكتبيه ادوات وتوريدات غذائية مواد وتوريدات عمومية توريدات

 االرضى بالدور 1 شقه العاشر الحى نصر مدينة زهراء 2071 عمارة -نصر مدينه:  بجهة ، وديكور بناء مواد

 بيع عن 21373 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى محمد عبدهللا محمد -  47

 محل - الواحة حى- الخمسين ش 14 بلوك 17 - نصر مدينه:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرية المالبس عدا فيما مالبس
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 21369 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد رمضان جالل محمد -  48

 شارع من - البنداري عماره القديم السمك سوق شارع 10:  بجهة ،(  واكسسوراتها العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 ( 6)  رقم محل - القائد جوهر

 ، مكتبة عن 21374 برقم 20201014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابراهيم مدحت الشيماء -  49

 الشبراوى بجوار الهايكستيب المستقبل مدينة يو قطاع ز 121 رقم محل:  بجهة

 عن 21375 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى عواد محمد الحسينى محمد -  50

 و االلى الحاسب توريد عدا فيما)  العمومية التوريدات و التصدير و الصحية االدوات و البورسلين و السيراميك بيع و تجارة

 امام المهاجرين االباصيرى تقسيم حسنين محمد شارع 106:  بجهة ،( العماله و االعالن و الدعاية مواد توريد عدا و مستلزماته

 2 رقم تجارى محل الخاصة الهالل مدرسة

 توريد عن 21361 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكارف طلبه محمود جابر امير -  51

 201:  بجهة ، ورش مستلزمات وتوريد(  عقارات)  تسويقيه وخدمات عقارى وتسويق وفنادق مطابخ ومعدات مكتبى اثاث

 - الخامس التجمع - النرجس عمارات

 اقمشه تجارة عن 21364 برقم 20201013 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبيد قنديل عبده -  52

 - 68 رقم محل االزهر ش 93:  بجهة ، جمله

 مكتب عن 21376 برقم 20201014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسان محمد حسن -  53

 شقة من غرفة السلطوحية الترعة شارع من على محمد شارع 3:  بجهة ، العربية مصر جمهورية داخل عمال نقل و داخلية رحالت

 بجهة ، صيدلية عن 21377 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا محمد السيد ايمان -  54

 االرضى الدور الشروق م غ 2 الحى 2 ج مجاورة 2 مول سيتى 7 محل: 

 توريد عن 21511 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعداوى عبدالغنى سيد احمد -  55

 بعد االول بالدور شقه - حلوان حدائق النصر مدرسة ش مع الخشاب ترعة ش 2:  بجهة ، والمنزليه الكهربائيه االجهزه غيار قطع

 االرضى

 توريد عن 21269 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سعد ابراهيم مريم -  56

 االنابيب ش من زكريا ساهر ش 11:  بجهة ، الطبيه االجهزه و المستلزمات

 تجارة عن 21270 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر عبدالعظيم جمال محمد -  57

 محل - الشرفا كفر ناجى محمد ش من االنبياء هدى ش:  بجهة ، البان وتوزيع وبيع

 عن 21271 برقم 20201007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم الدين بهى محمد مصطفى -  58

 14ش من غرفه - الثوره ش محمود نبيل ش 5:  بجهة ، غذائيه منتجات وتوزيع تعبئة

 تصدير عن 21272 برقم 20201007 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج مكين اسحق عماد -  59

 النخل عزبة - هللا عوض ش:  بجهة ، فاكهه منتجات

 عن 21273 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار عفيفى عثمان سعيد امير -  60

 الجديده المسله المقابر ش من مصطفى حسين ش 2:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل بضائع نقل وخدمات عموميه توريدات

 الثانى بالدور شقه

 خدمات مكتب عن 21276 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين ثابت وحيد بيتر -  61

 النخل عزبة - الصفا مدينة الحديد السكه ش 26:  بجهة ، للمنازل طلبات توصيل

 بجهة ، صيدليه عن 21277 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تامر دكتور/  صيدلية -  62

 النيل وادى ش 34: 



 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

 توريدات عن 21274 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالفتاح احمد عمرو -  63

 الرابع بالدور شقه من حجره - الدواجن - الشهيد ش من الخشاب ترعة ش 23:  بجهة ، طبيه وتجهيزات عموميه

 بيع عن 21255 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المغيث عبد جالل احمد -  64

 1 محل الشمالى شباب االول التجمع التجمع 93 عماره:  بجهة ، وعالفه عطاره

 اسماك مطعم عن 21260 برقم 20201006 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عثمان سيد فرغل -  65

 2 النزهه 1580 بالقطعه االزهرى المعهد امام الخمسين ش 2 محل:  بجهة ،

 عن 21474 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   علي اسماعيل الحميد عبد محمد -  66

 . محل - الوليد بن خالد ش 188:  بجهة ،.  صحي ادوات واصالح وصيانة تركيب اعمال

)  مالبس ورشة عن 21475 برقم 20201021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق سليم احمد محمد -  67

 . االرضي فوق االول بالدور شقة الحجر درب 26:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرية المالبس دون

 ادارة عن 21420 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالرحمن حسن حسام -  68

 الشهيد عبد وليم تقسيم الخمسين ش من النزهه ش 1:  بجهة ، وكافيتريات مطاعم

 تجارة عن 21478 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد على عبدالاله محمود -  69

 باالرضى 1 رقم - محل - الريحانى نجيب ش 6:  بجهة ، الورش ولوازم العدد

 توريدات عن 21301 برقم 20201011 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمد على احمد -  70

 4 مدخل - طومانباى ش من 4 مدخل سندر بن ش 5:  بجهة ، واالعالن الدعايه ومواد ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عموميه

 القبه حمامات

 تجارة عن 21302 برقم 20201011 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محمود صافى وائل -  71

 العاشر الحى - نصر مدينة زهراء 95 عقار:  بجهة ، الطبيه المستلزمات وتوريد

 عن 21303 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس مصطفى السيد مصطفى احمد -  72

 التجارى السوق 6 محل المطريه متحف ش 46:  بجهة ، سيارات واتزان زوايا ضبط ورشة

 اعمال عن 21479 برقم 20201022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عابد حماد عابد احمد -  73

 العقاد عباس ش 86 عقار 4 الدور - d7 مكتب:  بجهة ، الديكور

 برقم 20201025 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح ابراهيم عبدالسالم عبدالرسول عبدالسالم -  74

 4 الدور 418 شقه جاويش العزيز عبد ش 20:  بجهة ، عموميه توريدات عن 21498

 فرامل تيل بيع عن 21499 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على عمر سماح -  75

 محل - شهى عزبة سعيد بور ش:  بجهة ،

 بيع عن 21500 برقم 20201025 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر عبدالودود حلمى محمود -  76

 1 محل السفارات حى الخطاب بن عمر ش 4 بلوك 1 عقار:  بجهة ، بن

)  عموميه توريدات عن 21259 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للتوريدات عرفه -  77

 االرضى الدور 3 الشروق مساكن ش 85:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعايه ومواد ومستلزماته االلى الحاسب توريد عدا فيما

 شقه من غرفه

 جميع تجارة عن 21242 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمنظفات طلبه حماده -  78

 ق 114 بلوك 134 سوق خلف القادر عبد حسنين ش:  بجهة ، منزليه وادوات تجميل ادوات و وعطور ورقيات المنظفات انواع

 السادسه المنطقه 61

 عن 21262 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد السالم عبد سالم صالح -  79

 االول التجمع 9 مج ب 13 محل:  بجهة ، وستائر تنجيد ورشه



 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

 مطعم عن 21282 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ عبدالمحسن ابراهيم محمد -  80

 - محل - رجيله ابو 17 ال ش 7:  بجهة ، وطعميه فول

 عن 21284 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز عبدالحفيظ هيثم -  81

 االرضى بالدور شقه العالى السد منشية االربعين ش من الهادى محمد ش 9:  بجهة ، وتوريدات عموميه مقاوالت

 عامه مقاوالت عن 21275 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمد احمد يوسف -  82

 الدور 30 الشقه من غرفه - قريش صقر الكندى الحى ش 1:  بجهة ، بناء مواد وتوريد عموميه وتوريدات ديكور و وتشطيبات

 الخامس

 االستيراد عن 21257 برقم 20201006 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران علي مصطفي الهام -  83

 الهجانه عزبه- الزهراء برج-الورشه ش/ نصر مدينه:  بجهة ، 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما والتصدير

 ادوات بيع عن 21263 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد شعبان ناديه -  84

 مندور محمد شارع 7 عقار 2 محل:  بجهة ، مكتبيه

 صيدليه عن 21264 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوزى كاتى دكتوره//  صيدليه -  85

 2 محل 3 شقه 2 مدخل 1 بلوك 1400 اطلس النهضه مدينة:  بجهة ،

 بقاله عن 21287 برقم 20201011 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم عباس محمد -  86

 المعادى - الحريه ش من التوحيد مسجد ش20:  بجهة ، شامله

 استيراد عن 21451 برقم 20201020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد امل محمود -  87

 االول الدور 1 رقم شقه السبتيه القالفطه درب ش 24:  بجهة ، حديد

 عن 21280 برقم 20201007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد موسى احمد المحسن عبد احمد -  88

 شعراوى حسن ش 11:  بجهة ، والتصدير 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه دون واستيراد عموميه ومقاوالت توريدات

 شقه - الشرفا - الشحات نجيب امتداد

 تجارة عن 21244 برقم 20201006 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد عبدالرحمن محمد -  89

 االرضى بعد الثالث الدور االوبرا ميدان 1 عقار 24 محل:  بجهة ، كهربائيه ادوات وتوريدات

 توريد عن 21245 برقم 20201006 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم فتحى يحى وليد -  90

 مبارك حسنى ش من الحق ضياء 8 عقار الرابع الدور 401 شقه:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع

 بيع عن 21247 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد جمال مصطفى -  91

 السابع الحى - االرضى بالدور محل 20 بلوك 13 القطعه - حنيفه ابو االمام ش 38:  بجهة ، اليفه حيوانات مأكوالت

 شنط بيع عن 21334 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه احمد السيد عبير -  92

 - الشروق مدينه - بالزا سكاى تجارى بمركز ارضى دور g 20 رقم محل:  بجهة ، حريمى واحذيه

 تسويق عن 21446 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد سيد بهاءالدين -  93

 11 غرفه االولى المنطقه رياض مصطفى الشهيد ش 24:  بجهة ، عقارى

 ، صيدليه عن 21447 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ايمان/  د صيدليه -  94

 محل - التوحيد مسجد امام الهدى مدينة السالم ش 1:  بجهة

 كوفى عن 21449 برقم 20201020 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبداللطيف جالل -  95

 المقطم - بنونه كريم ش 1 على 9487 ق ارضى دور 11و10و9 محل:  بجهة ، شوب

 عن 21452 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود صالح عبدالناصر منى -  96

 االرضى الدور االول سليم ش من الكريم ش 7:  بجهة ، الجراحيه العمليات اجراء دون سنتر وبيوتى تجميل مستحضرات بيع



 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

 بيع عن 21450 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن راضى احمد شيرين -  97

 االرضى بالدور 4 محل االول الشطر 42 قطعه 261 ش:  بجهة ، حلويات

 ورشه عن 21455 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس سالم التواب عبد ياسر -  98

 النخل عزبه الجديده العصاره الوشاحى السالم عبد ش 4:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 الشرقيه

 توريد عن 21333 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده رياض سمير فيليب -  99

 - محل - عصمت احمد ش من غباشى محمدى شارع 24:  بجهة ،(  االدويه عدا فيما)  طبيه مستلزمات

 تشغيل عن 21323 برقم 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى زيادى جمال عبدالجواد -  100

 البوهى تقسيم نجيب محمد رشاح القلج نزلة:  بجهة ، العموميه والتوريدات والمقاوالت المعادن

 عن 21324 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مساعد عبدالوهاب السيد منى -  101

 محل - حلوان حدائق عبدالناصر جمال ش من الفتح ش:  بجهة ، يدويه مشغوالت

 مكتب عن 21325 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد عيد سلمان مرضى -  102

 باالرضى شقه - الزكاه مؤسسة شارع ابوثابت عزبة:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 21326 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه احمد عبدالعزيز احمد -  103

 الجديده المسله - جلبى حوض ش االرضى بالدور وصاله حجره شقه:  بجهة ، عموميه توريدات

 توريد عن 21327 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن خليفه كارم ندا -  104

 المالءه - رباح بن بالل ش:  بجهة ، انواعها بكافة الزراعيه المبيدات و االسمده

 جميع تجارة عن 21328 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يس على عصمت لطفى -  105

 الشرفا كفر مكه ش عفان بن عثمان ش 3:  بجهة ، المعادن انواع

 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى عبدالكريم الدين بهى محمد مصطفى -  106

 14 شقه من غرفه الثوره ش من محمود نبيل ش 5:  بجهة ، غذائيه منتجات وتوزيع تعبئة عن 21329

 بيع عن 21330 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منقريوس نعمان عطيه ابراهيم -  107

 الهجانه - نجم على ش 10 بالعقار محل:  بجهة ، كمبيوتر واكسسوار كهربائيه اجهزه

 كافيه عن 21258 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبيب محمد حسن محسن احمد -  108

 محل - سابقا الحلو حاليا صفوت مصطفي تقاطع برهان ش 7:  بجهة ،.  سريعة ووجبات

 ورشه عن 21331 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم نصر وفيق على -  109

 - التروللى ش من عبدالحفيظ محمد ش 25:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكريه عدا فيما)  مالبس

 تجارة عن 21332 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نخله كامل عادل عاطف -  110

 محل - السويس جسر من مروان ابن ش ا 20:  بجهة ، منزليه اجهزة

 ، مطعم عن 21040 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليش احمد حسن يسن احمد -  111

 هللا لدين المعز القاضى بيت 11:  بجهة

 عن 21426 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ميزار محمد عبدالمنعم احمد -  112

 الصفا مدينة - التروللى ش من البترول ش 2:  بجهة ، عجين من حلوى بيع

 مالبس بيع عن 21427 برقم 20201019 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكير كامل محمد محمود -  113

 االرضى الدور 2 محل اغاخان النيل كورنيش 2 برج:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس دون جاهزه



 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

 كماليات بيع عن 21428 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعفان على عبده محمد -  114

 بالعقار محل - ب المنطقه - المغارق - اطلس مساكن 23 بلوك 1 م:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 21430 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسنين احمد احمد -  115

 االرضى بعد الثالث بالدور مكتب البرانى الشعرانى ش 15:  بجهة ، عموميه داتتوري

 التوريدات عن 21360 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مناع السيد محمود محمد -  116

 المعراج مدينة - المعادى زهراء 63 منطقه 5158 عقار:  بجهة ، العموميه

 منظفات توريد عن 21248 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنظفات لتوريد بدر -  117

 االرضى فوق الثانى بالدور شقه الغربيه شمس عين الهوارى ارض اعبور ابطال ش 5:  بجهة ،

 عن 21407 برقم 20201018 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد بهجت عادل محمد ايهاب -  118

  الالزمة التراخيص علي الحصول بعد والمجالت الصحف واصدار العمالة توريد عدا فيما الكتروني وتسويق العمومية التوريدات

 . العاشر الشطر 3 عمارة 5 شقة:  بجهة ،.  2020/  10/  14 بتاريخ 6364 رقم امنية موافقة بموجب

 عن 21249 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالستار منتصر محمود -  119

 المقطم 201 عماره رزق احمد مساكن 2 شقه:  بجهة ، المنزليه الحشرات ومكافحه صناعيه منظفات وتوريد تعبئة

 بيع عن 21250 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن صابر محمد يحيى -  120

 باالرضى محل الرازق عبد على الشيخ ش 46:  بجهة ، منزليه وادوات وورقيات منظفات

 تجارة عن 21251 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مترى وليم محروس ابانوب -  121

 9 محل - تراكليوبا ناصيه الفيوم ش 2:  بجهة ، موسيقيه ادوات

 تويد عن 21253 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى طه الدين صالح محمد -  122

 جسر - قباء مدينة الخطاب بن عمر ش 4:  بجهة ، المصانع ومستلزمات والهيدروليك بالهواء تعمل التى للمعدات غيار قطع

 1 شقه - السويس

 عن 21350 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االكياني محمد حسن سامي باسم -  123

 السادس الدور 12 شقه سيجال - المستكاوي شارع 19:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 بيع عن 21357 برقم 20201013 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجلع راغب جرجس اميره -  124

 محل الزهراء الدين بدر عبدالسالم ش9 - القديمه مصر:  بجهة ، منظفات

 لحوم بيع عن 21352 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محمد ابراهيم معتز -  125

 الشريف القدس شارع من يوسف لبيب حاره 1:  بجهة ، مجمده

 21353 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل سالم رمزي مختار عبدالرحمن -  126

 الجزائر ميدان - النصر شارع 149:  بجهة ، الجراحيه العمليات اجراء دون سنتر بيوتي عن

 عن 21358 برقم 20201013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد الحميد عبد محمد وليد -  127

 الكبير الوايلى - الوايلى مساكن - 1 م ب 18 القبه حدائق:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 21409 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو محمد محمد العزيز عبد محمد -  128

 1 رقم محل صير ابو الكريم انوار خلف سليمان محمد شارع من رباح ابن ش 1:  بجهة ، السيارات كراسى تنجيد ورشة عن

 عن 21354 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم علي عبدالحميد محمد خالد -  129

 االنوار حسن شارع من متفرع العيون مجري - عواد حاره 7:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 بيع عن 21355 برقم 20201013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سيد احمد سليمان خالد -  130

 العتبه انفاق بمترو التجاري العتبه مول داخل 8 رقم محل:  بجهة ، كهربائيه واجهزه تجميل مستحضرات



 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

 توريدات عن 21378 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه محمد رمضان حسن -  131

 مساكن 35 عقار:  بجهة ،(  العماله و االعالن و الدعاية مواد توريد عدا و مستلزماته و االلى الحاسب توريد فيماعدا)  عمومية

 االول بالدور شقة الجديدة المعادى الكويتية الشركة

 تجارة عن 21379 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت مرزوق عبده هانى -  132

 الشرقية شمس عين - التحرير منشية شارع 14 رقم بالعقار محل:  بجهة ، المفروشات

 ورشة عن 21380 برقم 20201014 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لصيانة الدخميس -  133

 محل الزكاه مؤسسة من البسكويت مصنع شارع 1:  بجهة ، سيارات صيانة

 توريدات عن 21381 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على السيد محمد -  134

 العظيم عبد شارع 35:  بجهة ،(  العماله و االعالن و الدعاية مواد توريد و مستلزماته و االلى الحاسب توريد عدا فيما)  عمومية

 محل - حسين

 ورشة عن 21392 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خليل شحاته فضل -  135

 االول بالدور شقة المالح درب من المالح عطفة 5-7:  بجهة ، اكسسوارتها و العسكرية المالبس عدا فيما مالبس

 مقاوالت عن 21389 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد يوسف صابر -  136

 ارضى دور شقه المقطم الوسطى الهضبه السادس الحى 7360 قطعه:  بجهة ، عامه

 21390 برقم 20201015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنزليه االدوات وتوزيع لتوريد العدل -  137

 المقطم الوسطى الهضبه السابع الحى 22 عقار 8013 ق:  بجهة ، منزليه ادوات وتوزيع توريد عن

 ، جزارة عن 21359 برقم 20201013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى على عزت محمد -  138

 حلوان مكى البان بجوار حيدر ش تقاطع - فهمى مصطفى ش 33 رقم بالعقار 8 رقم محل - مايو:  بجهة

 عن 21362 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سعيد ابراهيم رمضان -  139

 ناصر م - بخيت عزبة - االقصر ش السالم ح 8 - الجماليه:  بجهة ، مقاوالت

 و مقاوالت عن 21431 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب فتحى محمد احمد -  140

 2 شقه - الخامس التجمع 2 النرجس 366:  بجهة ، توريدات

 بيع عن 21432 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد صالح محمد محمود -  141

 شلبى عزبة - الحلوانى سالم ش 10 بالعقار محل:  بجهة ، قطاعى و جمله غذائيه مواد

 مطعم عن 21433 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عاطف محمد -  142

 - الدائرى كارفور بدر ابراج 5 عماره 2و1 محل:  بجهة ، الكحوليه المشروبات ماعدا والبارده الساخنه المشروبات لتقديم وكافيتريا

 المعادى زهور

 بقاله عن 21434 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين محمد محمود -  143

 االرضى بالدور محل - الشرقيه شمس عين العروسى ش 10:  بجهة ، تموينيه

 التصدير عن 21509 برقم 20201026 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مختار محمد حسين -  144

 رفاعى ش23:  بجهة ،( العمالة توريد ودون واالعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا) العمومية والتوريدات

 األرضى بالدور شقة االرضى الدور اإلباحية

 لبيع بوتيك عن 21453 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد ربيع احمد -  145

 االرضى بالدر محب - قباء م البدراوى ش 77:  بجهة ، الهدايا

 عن 21187 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل محمد رافت هللا هبه -  146

 العالى السد منشية - اكتوبر 6 ش من متفرع ضيف على ش 2:  بجهة ، واكسسوراتها العسكري المالبس دون مالبس مصنع



 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

 عن 21180 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حداد الفتاح عبد فكري محمد -  147

 1 رقم االرضي بالدور شقة - السماد مصنع ش 15:  بجهة ، مقاوالت

 عن 21182 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اندراوس صدقي هارون بيشوي -  148

 . ارضي دور 4 شق سنان ش 39:  بجهة ،.  التكييفات وتركيب وبيع توريد

 تجارة عن 21183 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد لطفى كمال محمد كمال -  149

 الشرقية شمس عين - محل الحرية ش 107/85 رقم العقار:  بجهة ، التجارية والتوكيالت كهربائية اجهزة غيار قطع وتوزيع

 بيع عن 21184 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درغام سليمان محمود عصام -  150

 التوفيقية مدينة 18 مدخل 18 بلوك 1 قطعة االرضى الدور 3 رقم محل:  بجهة ، عجين من حلوى

 بيع عن 21185 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اندرواس غطاس فايز وسانطوني -  151

 االرضى بالدور محل النزهه ش 182:  بجهة ، موبايل اكسسوار

 عن 21186 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج رمضان ابوالمحاسن محمود -  152

 االسماعيلى جامع ش 14:  بجهة ، وبيعها احذيه ورشه

 مالبس بيع عن 21188 برقم 20201001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى زكى صالح عاطف -  153

 االول بالدور 1 رقم شقه- الجيش ش 25:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكريه المالبس)  عدا فيما جاهزة

 مقاوالت عن 21189 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير قشمر زاخر ادور -  154

 االرضى فوق الثالث بالدور شقه - نجيب محمد ش من باهلل العزيز ش 1:  بجهة ، وانشاءات

 عن 21190 برقم 20201001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس كامل عادل جرجس -  155

 ، وتصدير(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 االفقرة عدا فيما)  واستيراد ثقيله معدات وتاجير عموميه وتوريدات مقاوالت

 باالرضى 1 رقم شقه من غرفه - الثامنه المنطقه - لطفى عمر ش 26:  بجهة

 عن 21191 برقم 20201001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد سيد محمد عبدالحميد -  156

 ش - االرضى بالدور 1 رقم وحدة السادات درب ا 5:  بجهة ،(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقرة عدا فيما)  استيراد

 البرابرة درب

 توريدات عن 21194 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد محمد وليد -  157

 االول بالدور 1 رقم شقه - الجمعيه ارض تقسيم عنب كمال ش 72:  بجهة ، ومقاوالت عامه

 توريدات عن 21195 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سعد محمد عبدهللا -  158

 4 رقم شقه- مالسال زهراء - ابوعمار ش 6:  بجهة ، والتصدير عموميه

)  تموينيه بقاله عن 21281 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزيد خلف مزيد هبه -  159

 بدر - الرابع الحى - بيتك ابنى سنتر 2 محل:  بجهة ، مجمده وفراخ لحوم وبيع(  خبز نقاط صرف

 21304 برقم 20201011 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسيح عبدالمالك رؤوف عيسى -  160

 مصنع ارض الطواله ترعة ش 25:  بجهة ، واالعالن الدعايه مواد و ومستلزماته الكمبيوتر توريد ماعدا عموميه توريدات عن

 1 شقه النخل عزبة شكرى

 عن 21305 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد عبدالعال مجاهد احمد -  161

 محل - الحريه ش البنهاوى عبدهللا ش 19:  بجهة ، تكييف اعمال و توريدات

 سوبر عن 21231 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا غريب ايمان -  162

 االرضى بالدور محل العاشر الحى 1 شقه نصر م زهراء 2045:  بجهة ، ماركت



 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

 20201005 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العموميه والتوريدات العامه للمقاوالت البيك كريم -  163

 الدور 21 شقه العاشر الحى عماره 14 ال مشروع أ 13 عماره:  بجهة ، عموميه وتوريدات عامه مقاوالت عن 21232 برقم

 المنوره المدينة مخبر امام - الرايه ماركت سوبر بجوار االول

 عن 21233 برقم 20201005 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حسن عبدالظاهر سيد -  164

 1 محل - الثالث التجمع - القطاميه القاهره مساكن 27:  بجهة ، ماركت سوبر

 تجارة عن 21239 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سليمان حسنى محسن -  165

 الرويعى عطفة 9و8 رقم محل الفواطيه ش 1:  بجهة ، خياطه ماكينات

 عن 21234 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد فهمى محمد عادل شريف -  166

 الثالث بالدور شقه الياسمين حى 1 منطقه 379:  بجهة ، عموميه توريدات

 تجاره عن 21235 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير محمد محمد ربيع هانى -  167

 - محل - السادسه المنطقه النحاس مصطفى ش 9:  بجهة ، االخشاب

 ورشة عن 21237 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد حسن محمد -  168

 قباء - طال ابى بن على ش 5:  بجهة ، ثقيله معدات صيانة

 عن 21238 برقم 20201005 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حسين شعبان رمضان -  169

 النور مسجد بجوار نصر مدينة زهراء 3005 العقار ب محل:  بجهة ، ماركت سوبر

 بيع عن 21383 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاشه محمدى كمال احمد -  170

 محل العقاد عباس ش42/  نصر مدينه:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 ، جزاره عن 21402 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين امام عثمان محمد -  171

 التوفيق مدينة 26 عقار 28 رقم محل:  بجهة

 االستثمار عن 21403 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقارى لإلستثمار سعد -  172

 االرضى فوق الخامس الدور 51 شقه حسين طه ح 8:  بجهة ، زراعى واستصالح العقارى

 ، عالفه عن 21404 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالعال محمود عزت -  173

 االرضى بالدور محل - المقطم 708 اسبيكو مساكن 2 م 11 بلوك:  بجهة

 بيع عن 21405 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين مساك سليمان بيتر -  174

 االول سليم شارع 34 عقار 5 محل:  بجهة ، موبيالت اكسسوارات

 زيوت بيع عن 21406 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل سامى جورج مينا -  175

 البرهانيه الموان يونان امام المنياوى ش:  بجهة ،(  البنزين و السوالر دون)  سيارات

 الخدمات عن 21192 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل شاكر شعبان هيثم -  176

 المكاتب تجهيز مستلزمات وتوريد البضائع ونقل والتغليف العربية مصر جمهورية داخل االفراد ونقل والتوريدات اللوجيستية

 الثالث بالدور شقة - المامون الخليفة ش من الجبرتى ش 15:  بجهة ، والتصدير والتوكيالت

 استيراد عن 21193 برقم 20201001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده احمد اسماعيل وائل -  177

 ثامنه م خلفى مدخل - السراج ابراج 1 برج:  بجهة ، زراعيه نباتات وتصدير

 عن 21196 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد يوسف احمد السيد بسام محمد -  178

 المحلية - الثالث التجمع 37 ق مول ميجا - التجارى المركز 34 جى رقم وحده:  بجهة ، كريم وايس برجر وسجق كبده مطعم

 االرضى الدور - الرابعه

 صالة ادارة عن 21198 برقم 20201004 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد اسماعيل بهاء -  179

 السالم - رجيله ابو - الصالحين مسجد ش 535 ق الشامى سيد ش 17:  بجهة ، رياضيه العاب



 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

 عن 21200 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالوهاب رأفت عبدالوهاب -  180

 الجديده النزهه - 4 شقه الدين سيف ش 12:  بجهة ، عموميه توريدات - عامه مقاوالت

 ورشة عن 21201 برقم 20201004 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليم عبد ابراهيم صديق حيرم -  181

 محل الحديد السكه ش ناصر العالم ابو ح 3:  بجهة ، حريمى عبايات

 بيع عن 21202 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد يونان السيد البرت -  182

 روكسى - علوى االرضى الدور 1 محل غالى بطرس ش 12:  بجهة ، حريمى واكسسوارات تجميل مستحضرات

 تسويق عن 21435 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر صليب حنا صدقى حنا -  183

 الشروق علوى اول دور 6 منطقة 24 مربع 140 عقار/  النزهه:  بجهة ، العقاريه المشروعات وادارة عقارى

 مغسله عن 21203 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد فوزى طرق -  184

 السويس ق طريق- الهجانه لعزبة المواجه الجيش كوبرى اسفل:  بجهة ، الزيوت وتغيير للسيارات

 تجارة عن 21204 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح احمد على احمد على -  185

 أ 1 محل باغوص القبه كوبرى ش 18 واجهه هشنود حارة 10:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس دون جاهزه مالبس

 بيع عن 21365 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحميد عبد السيد محمد -  186

 االرضى بالدور محل القصرين معروف اسماعيل ش6 - الحمرلء الزاويه:  بجهة ، بالستيك اكياس

 سوبر عن 21382 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد عمر -  187

 محل - شمس عين شارع 46:  بجهة ، ماركت

 21391 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على باشرى هللا عبد الرحمن عبد على -  188

 ، والتصدير زراعيه ومحاصيل ونسيج غزل ومواد غذائيه ومواد والكترونيه كهربائيه وادوات وكيماويات البناء مواد توريد عن

 علوى الرابع بالدور 7 رقم بالشقه غرفه الشواربى ش 5:  بجهة

 عن 21394 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس ابراهيم محمود محمد -  189

 الدور 2 شقه:  بجهة ،(  والعماله والتغليف التعبئه مواد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب توريد عدا فيما)  وتوريدات عامه مقاوالت

 الهجانه الشروق مساكن خلف عمار محمود ش 80 عقار10

 مقاوالت عن 21278 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيمى مسعد فتحى ايمن -  190

 17 رقم شقه امين قاسم ش 18:  بجهة ، عموميه وتوريدات

 بيع عن 21524 برقم 20201028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكوميه على محمد على يوسف -  191

 - عبدالناصر جمال ش من روما عمارة 1:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا واحذيه واكسسوارات جاهزه مالبس

 االرضى بالدور محل - السويس جسر

 عن 21525 برقم 20201028 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ عبدالحميد شوقى محمد زهرة -  192

 6 شقه العالى السد منشية غبور مزلقان ش 3:  بجهة ، ومقاوالت عموميه توريدات

 عن 21527 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المس محمد عبدالحافظ محمود -  193

 االرضى بعد الثانى الدور 35 وحده الحلبى سليمان ش 15:  بجهة ، وكهربائيه عموميه توريدات

 مواد توريد عن 21528 برقم 20201028 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد سليمان على -  194

 محل - المعراج - الرئيسى المركز العمل تصاريح جمعية تقسيم 5 ق:  بجهة ، منزليه ومستلومات غذائيه

 عن 21529 برقم 20201028 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب غالب عبدالحميد عاطف -  195

 الروبيكى - الجلود مدينة 44 كيه و 43 كيه رقم عنبر:  بجهة ، جلود مدبغة

 تجاره عن 21530 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب عبدالعال زينهم سيد -  196

 بدران جزيرة عيروض يوسف ش 6:  بجهة ، منزليه ادوات



 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

 توابل تعبئة عن 21531 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد حسن خالد -  197

 الفيوم ش من المالء عبدالقادر ش 10:  بجهة ، جاف بحليب وشاى

 بيع عن 21512 برقم 20201027 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى صادق ابراهيم راندا -  198

 االول الدور 3 محل عبدالمسيح صبرى عمارة ميرزا ش 14:  بجهة ، اكسسوارتها و الجاهزه المالبس ماعدا جاهزه مالبس

 بقاله عن 21513 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد رمضان حسن جمال -  199

 االرضى بالدور محل الوالده عزبة - الحديد السكه تقاطع الدواجن سور ش 1:  بجهة ، شامله

 عن 21514 برقم 20201027 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العموميه للتوريدات عبدالعدل -  200

 الدور 62 رقم شقه االولى المنطقه تقسيم 64 بلوك 3 رقم االرض قطعه على المقام البطراوى ش 19:  بجهة ، عامه توريدات

 والبدروم واالرضى الميزانين فوق العاشر

 مالبس بيع عن 21515 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على السيد على -  201

 السنهورى عبدالرازق ش 42 بالعقار بدروم 2 محل:  بجهة ، واكسوارتها العسكريه دون جاهزه

 عن 21288 برقم 20201011 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان اندرواس صديق رزيقى -  202

 بالدور شقه - الغربيه النخل عزبة - الفرنساوى الكنيسه ش 10:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه دونالمالبس جاهزه مالبس ورشة

 االرضى

 عن 21289 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعظيم الدين صالح رباب -  203

 النخل عزبة - الصحه ش 4:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا جاهزه مالبس توريد

 عن 21290 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كامل محمد كامل حافظ ياسر -  204

 باالرضى 1 محل السابع الحى حسين ذاكر 32:  بجهة ، البطاريات و االطارات وبيع تجارة

 شوب كوفى عن 21291 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس حنا الشايب ميالد -  205

 - محل - هنديه امين ش ب 10:  بجهة ،

 عن 21292 برقم 20201011 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العرب ابو رجب احمد -  206

 خضر حارة 4:  بجهة ،( العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا) عموميه توريدات

 باالرضى محل عبدالكريم

 ورشة عن 21293 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غيث محمود فاروق محمود -  207

 2 شقه االول الدور - البحر سنانات درب 13:  بجهة ، بالط فرش

 ، بقاله عن 21294 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجيب فهمى رفعت حنان -  208

 - محل - الفرماوى همام ش 5:  بجهة

 بيع عن 21295 برقم 20201011 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران عبدالصادق محمد احمد -  209

 الشرقيه شمس عين - الكمال ش 10 بالعقار محل:  بجهة ، مصاعد مهمات غيار قطع

 عن 21457 برقم 20201021 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمود مليم محمد رمضان -  210

 الميثاق امتداد - اسماعيل محمد ش 17:  بجهة ، مقهى

 دعايه عن 21458 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس سيد فاروق سيد -  211

(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت و والمصاحف الدينيه والكتب المجالت و الصحف اصدار ماعدا)  واعالن

 االرضى بالدور مكتب يونس فاروق ش 2:  بجهة ، 2020 لسنة 5738 رقم االمنيه بالموافقه

 عن 21459 برقم 20201021 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد حسن عبدالحميد فاطمه -  212

 حسنى ش من عبدالكريم خضر ح 5:  بجهة ، اثاث نقل مكتب



 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

 عن 21460 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحاس عامر احمد محمد نبيل -  213

 1 شقه مايو 15 مدينة ب 9 عماره د حى 5 مجاوره:  بجهة ، عموميه وتوريدات ومتكامله عامه مقاوالت

 تجارة عن 21296 برقم 20201011 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدروس نظير رسمى ميالد -  214

 عوده الحاج ش 42 ق:  بجهة ، اخشاب

 21297 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب حامد عبدالوهاب مصطفى -  215

 2 شقه 2 مدخل 53 بلوك ج القاهره مساكن:  بجهة ، منظفات بيع عن

 توريدات عن 21298 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صديق محمد ابوبكر -  216

 االميريه - المصرى الخليج ش من شحاته كمال احمد ش 37:  بجهة ، عموميه

 ، مقاوالت مكتب عن 21299 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت رضا -  217

 االرضى بعد الثانى بالدور شقه من غرفه البكرى ش من المنياوى ح 2:  بجهة

 رحالت مكتب عن 21300 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للرحالت سعد مكتب -  218

 االرضى بالدور شقه - كوتسيكا - النصر عزبة 5:  بجهة ، داخليه

 و مقاوالت عن 21252 برقم 20201006 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران عبده على احمد -  219

 االرضى الدور 1 شقه رجيله ابو تقسيم 35:  بجهة ، عقارى استثمار

 تشغيل ورشة عن 21254 برقم 20201006 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد احمد محمد -  220

 حاليا عبدالرازق ابراهيم ناصية - المنوره المدينه 43 سابقا عبدالمسيح نخله ش 43:  بجهة ، معادن

 وغيار بيع عن 21256 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد على يسرى -  221

 24 -عمار الواحد اليوم مستشفى بجوار 500 ش 90 محل - البساتين:  بجهة ،(  البنزين ر السوال دون) السيارات زيوت

 مطبعة عن 3112 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف امين محمد الدين حسام -  222

 الدينية والكتب والمجالت الصحف إصدار فيماعدا 2020/9/10 بتاريخ 5742 صادر وبرف 94/84 برقم أمنية موافقة بموجب

 الغناميه سكة شارع حاليا 6 سابقا 1/ بالعنوان اخر رئيسى ضافة:  بجهة ، العمالة وتوريد والحراسة واألمن واألنترنت والمصاحف

 3 و2 رقم محل العده غيط شياخة

 توريد عن 3112 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف امين محمد الدين حسام -  223

 الصحف إصدار فيماعدا 2020/9/10 بتاريخ 5742 صادر وبرف 94/84 برقم أمنية موافقة بموجب وإعالن ودعاية مطبوعات

 الزيتونه درب ش 4 بالعقار 2 محل:  بجهة ، العمالة وتوريد والحراسة واألمن واألنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت

 االكبر حسن شارع العده غيط شياخة

 تجارة عن 21366 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جيد فاكيوس عزيز خليل -  224

 2 رقم محل عصمت احمد ش سابقا 53 حاليا 97- شمس عين:  بجهة ، صحية ادوات

 توريد عن 21368 برقم 20201014 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود محمد احمد -  225

 الثانية المجاورة 2 الدور 4 رقم شقة - الجديدة طاطالفس مدينة - العالمية ابراج ش 37:  بجهة ، المكتبى االثاث

 احذيه ورشه عن 21367 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد رافت محمد -  226

 البحر باب المالح درب 9 الشعريه باب:  بجهة ،

 ، صيدليه عن 21265 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبيه نادر//   د صيدليه -  227

 االفضل ش من هجار ابو ش 9:  بجهة

 توريدات عن 21266 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محفوظ توفيق محمد -  228

 الشقه من غرفة - النيل متحف ش 94:  بجهة ، طبيه مستلزمات



 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

 ورشة عن 21267 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فخرى صبحى فخرى -  229

 االرضى بالدور محل - المدرسه ش من عاطف الشيخ ش 28:  بجهة ، كونتر تقطيع

 عن 21268 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالك عبد احمد محمد احمد -  230

 رضوان على ش من االمل ش 35:  بجهة ، عموميه توريدات

 توريدات عن 21384 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوسيمى حافظ محمد حافظ -  231

 -نصر مدينة زهراء 3017:  بجهة ،( العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا) عمومية

 ارضى دور ب1شقة

 بيع عن 21205 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعال عادل محمود -  232

 االرضى بالدور محل - نجيب محمد ش من الجمهوريه ش 2:  بجهة ، موبيالت وصيانة وموبيالت موبيالت اكسسوار

 حدايد بيع عن 21206 برقم 20201004 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جودة محارب منير نادر -  233

 - محل - ن بلوك التحرير منشية ش 53:  بجهة ، وبويات

 سوبر عن 21208 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عالم البدرى اسامه -  234

 االرضى بالدور محل الدمرداش مستشفى ش 34:  بجهة ، ماركت

 ، مقاوالت عن 21209 برقم 20201004 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق حلمى نعيم محمد -  235

 االول بالدور شقه - المساحه تقسيم 9 ش من حسنين احمد ش 11:  بجهة

 معرض عن 21439 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيحه سيد سويحه رءوف -  236

 بالدور شقه الزكاه مؤسسة المركزى االمن معسكر خلف جمال محمد ش من جميل ياسر 2 المرج:  بجهة ، بالستيك شنط بيع

 االرضى

 عن 21437 برقم 20201019 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد محمود اشرف محمد -  237

 من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما) واالستيراد الكهروميكانيكة والمقاوالت المعدنية والتركيبات والتكييف التبريد بأعمال القيام

(  والعمالة واالعالن والدعاية ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما)  العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت والتصدير(  6 المجموعة

 20:  بجهة ،.  الحريق مكافحة انذار شبكات واعمال االنشطة بهذه المتعلقة والمياه الهواء ومعالجة وتعقيم بتقنية الخاصة واالعمال

 . 2 شقة - السادسة المنطقة - طرابلس ش

 عن 21410 برقم 20201018 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابراهيم السيد حسينى محمد -  238

 المستقبل مدينة يو قطاع هـ 77 رقم محل:  بجهة ،(  اكسسوارتها و العسكريه ماعدا)  والقمصان المالبس تفصيل

 التوريدات عن 21408 برقم 20201018 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سيد ابوبكر احمد -  239

 االجهزه و االطفاء انظمة غيار وقطع المهنيه السالمه و صحيه مستلزمات وتوريد الغيار وقطع الكهربائيه والتوريدات العموميه

 11 شقه 91 بلوك 6 المنطقه عبيد مكرم ش 3:  بجهة ، والحريق االطفاء وانظمة الكهربائيه

 بيع عن 21411 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف منصور يوسف ميالد -  240

 قيراط 5 بحصة العبور سوق 2 رقم عنبر 61 محل:  بجهة ، فاكهه

 عن 21412 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلمى محمود حلمى محمد كريم -  241

 6 رقم شقة - المنيرة المواردى شارع 14:  بجهة ، عمومية توريدات

 ، كافيه عن 21413 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غلمش ابراهيم محمد صفوت -  242

 باالرضى محل - نصر مدينة اول - العاشر الحى - الزمر احمد ش من ب السويسرى الحى 80 عماره:  بجهة

 لعب تجارة عن 21416 برقم 20201018 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا امين نعيم ايمان -  243

 - محل - االجتماعى المركز ش:  بجهة ، اطفال



 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

 21417 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدالحميد ابراهيم محمد احمد -  244

 عصمت احمد ش من فرج محمد ش 74:  بجهة ، عامه مقاوالت عن

 اكسسوار بيع عن 21440 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه كامل كمال بولس -  245

 االرضى بالدور محل الدويدار ش 49:  بجهة ، حريمى

 بيع عن 21441 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زكى عبدالعال عامر -  246

 محل - الغربيه المرج - منصور الشيخ ش 122:  بجهة ، عجين من حلوى

 عن 21442 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك ايوب صبرى مايكل -  247

 الصدر منشية - شلى ش 19:  بجهة ، عموميه توريدات

 الوميتال ورشة عن 21306 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جمعه على وليد -  248

 الريان ارض الصديق ابوبكر ش 5:  بجهة ،

 مقاوالت عن 21307 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر فتحى صالح محمد -  249

 االول بالدور شقه - عبدالناصر جمال منشية 11 ش 36:  بجهة ، عامه

 تجارة عن 21308 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنز سعيد ابراهيم كيرلس -  250

 محل - الزهراء - العشرين ش سابقا 114 حاليا 105:  بجهة ، المحمول واكسسوارات المحمول

 توريدات عن 21309 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على جاد ابراهيم -  251

 شقه عبدالرحمن ش تقاطع صفوت مصطفى ش 16:  بجهة ، واالعالن الدعايه مومواد ومستلزماته الكمبيوتر توريد ماعدا عموميه

 الخامس الدور 4

 بيع عن 21310 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اقالديوس اسكندر قدس ماجد -  252

 51 محل الشروق مدينة ارضى دور 2 بانوراما مول:  بجهة ، الشيشيه ومستلزمات هدايا اكسسوار

 عن 21313 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى ابراهيم سعيد محمد نبيل -  253

 االرضى الدور 14 محل رشدى ش 40:  بجهة ، النجف تجاره

 توريدات عن 21314 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين فاروق محمد -  254

 االرضى بالدور محل الروم ح 17:  بجهة ، واالعالن الدعايه مواد و ومستلزماته الكمبيوتر توريد دون عموميه

 بجهة ، مكتبة عن 21315 برقم 20201012 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سالمه محمد سعد -  255

 الشروق مول( د)  الثانى الحى الصفا مول 113: 

 تجارة عن 21443 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى جرجس نبيل جرجس -  256

 السواح ميدان 1 محل السعوديه الشركه عمارات 46:  بجهة ، مصانع مستلزمات وتوريد

 توريد عن 21317 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند احمد امام سيد محمد -  257

 بالل عزبة زلط حجاج ش 76:  بجهة ، الخفيف والتيار الحريق انظمة وتركيب

 عن 21178 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد انور احمد هدير -  258

 القنال سوق خلف - البترول انابيب شارع 179 بالعقار محل:  بجهة ، ماركت سوبر

 توريدات عن 21319 برقم 20201012 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد كامل محمود احمد -  259

 محل - لصفا ا مدينة - حجاج عمرو من سعيد محمد ش 8:  بجهة ، نجاره واعمال عموميه

 مقاوالت عن 21320 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض محمد احمد سيد -  260

 االرضى بالدور شقه - المقطم - االسكندريه مساكن 2 مدخل 16 بلوك:  بجهة ، مياه وتوريد



 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

 بيع عن 21322 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان فريد شوقى رامى -  261

 قباء الخطاب بن عمر من عثمان ش من الفردوس برج 18:  بجهة ، عموميه وتوريدات تجميل مستحضرات

 مخلل بيع عن 21444 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس ايوب بخيت طلعت -  262

 محل - النخل عزبة منصور الشيخ ش من بخيت حارة 1:  بجهة ،

 ورشة عن 21211 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد محمد صابر محروس -  263

 13 شقه االرضى بعد الخامس الدور العسيلى ش 25:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا جاهزه مالبس

 عن 21212 برقم 20201004 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد زغلول عبدالرحمن كريم -  264

 المالك دير االرضى بالدور مكتب مدبولى محمد ش 14:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 21213 برقم 20201004 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد يوسف عبدالمالك الدين عصام -  265

 المقطم - العربيه الشركه مساكن 5 شقه 45 ب:  بجهة ، الكافيهات و المطاعم الدارة مكتب

 بيع عن 21215 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواليمين بشرى سامى ابانوب -  266

 منصور ش المترو سور 41 محل:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا جاهزه مالبس

 عن 21216 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ريان عاصم محمد ريان -  267

 سعيد بور ش 171:  بجهة ، النظافه وخدمات فواتير وتحصيل عموميه توريدات و مقاوالت

 ، كافيه عن 21217 برقم 20201004 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى محمد محمود حسام -  268

 باالرضى محل - الجولف ارض - عبدالهادى محمد الشهيد ش 18:  بجهة

 ، بقالة عن 21218 برقم 20201004 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة خليفة عبدالمعطى محمد -  269

 حماده عزبة - فرغلى حسن احمد ش 23 بالعقار دكان:  بجهة

 تجارة عن 21219 برقم 20201004 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سند محمد ناجى -  270

 االرضى بالدور شقة - السويس محور 100 ش من - حاليا الرشاح غرب ش 12:  بجهة ، الخارج من استيراد المولدات

 توريدات عن 21221 برقم 20201004 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد حسن ايه -  271

 ومستلزماته الكمبيوتر واجهزة والمطبوعات الصناعية والمنظفات(  االدوية فيماعدا) والمطهرات طبية مستلزمات وتوريد عمومية

 العسكرية والمالبس واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما. وفندقية طبية منشات وتجهيز

 امنية موافقة)  الصحة وزارة موافقة شريطة - الالزمة التراخيص على الحصول وبعد العمالة توريد وماعدا والحراسة واالمن

 33 رقم شقة من غرفة - شيراتون قريش صقر مساكن 93:  بجهة ،( 2020-9-10 فى 5729

 عن 21220 برقم 20201004 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزرو عبدالملك عاشور محمد وائل -  272

 10 الشطر - الزهراء طيبه مشروع 8 عمارة 1 شقه:  بجهة ، منزلى واثاث موبيليا تجارة

 بيع عن 21483 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اقالديوس امين ناجى امين -  273

 ابوالسعود ش 25:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا جاهزه مالبس و مفروشات

 فول مطعم عن 21486 برقم 20201022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عيسى عيد حسام -  274

 التاج ش من الكرجى ش 5:  بجهة ، وطعميه

 دواجن بيع عن 21485 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان حسن احمد محمد -  275

 محل - التروللى من فهم قصر ش 48:  بجهة ، مجمده

 توريدات عن 21484 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد يحيى طارق -  276

 4 برج عثمان ابراج 4 الدور 4 شقه:  بجهة ، وشحن عموميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توريد عن 21487 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهمه محمد حمدى احمد -  277

 ش 1073 عقار االول الدور 3 شقه:  بجهة ، الكحوليه دون المشروبات و الماكوالت وتقديم االكسسورات و الجاهزه المالبس

 سيتى جاردن - النيل كورنيش

 تجارة عن 21489 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود فتحى محمود -  278

 المقطم - د منطقه 390 ق 9 ش االرضى بالدور 4 محل 30 عقار:  بجهة ، الغذائيه المواد تجزئة و وتوزيع وبيع

 عن 21490 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى حسن عالءالدين -  279

 الشروق -الورش منطقة 37 ق االول الدور 1 شقه:  بجهة ، وتصدير عموميه توريدات

 مطعم عن 21236 برقم 20201005 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى ابراهيم اسماعيل محمد -  280

 القطاميه عمارة 52ال مشروع النصر ش 32 عقار 6 محل/  الجديدة القاهرة:  بجهة ، غذائية مواد وتوريد مطاعم واداره

 توريد عن 21335 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد اللطيف عبد هيثم -  281

 الخامس التجمع الثانى بالدور شقة الزبير بن  هللا عبد ش االمريكية الجامعة اسكان 86:  بجهة ، حريق اطفاء اجهزة

 ، صيدليه عن 21336 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطفى احمد/  د صيدلية -  282

 اول السالم حى الشهيد عبد وليد تقسيم السويس جسر من 27 ش النزهة مدينة 242 عمارة:  بجهة

 مطعم عن 21337 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحليم عبد محمد احمد -  283

 محل الخطاب بن عبر تقسيم خلف زمزم تقسيم 53 قطعة الناصر عبد جمال شارع 96:  بجهة ، كشرى

 عن 21240 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس القمص المالك عبد ابانوب -  284

 الشركه ارض صالح عباس ش 30:  بجهة ، بناء مواد وتوريد عامه مقاوالت

 توريد عن 21241 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوان عيد محمد طلعت -  285

 9ال الدور 9 رقم شقه من حجره عفيفى متولى ش 4:  بجهة ، مكاتب مهمات

 21338 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى الحميد عبد الدين عصام صالح -  286

 56 رقم عقار 68 ش االول الدور 1 شقة:  بجهة ، الغير لحساب السيارات تاجير عن

 تاجير مكتب عن 21396 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد قرنى حسن على -  287

 9حلوان - العلو كفر3 رقم شقه الصياد حسن محمد ش 9 - مايوز:  بجهة ، عمومية وتوريدات سيارات

 عن 21397 برقم 20201015 فى قيد ، 600000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومية للمقاوالت حسن تامر -  288

 االرضى بالدور شقة - هللا خير ع النجاح ش 78/  السالم دار:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 21400 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل على الجيد عبد احمد سامح -  289

 باالرضى الثانى بالدور شقة من غرفة الخطاب بن عمر ش 14/  الحمراء الزاويه:  بجهة ، عامه ومقاوالت عموميه توريدات

 مالبس تجاره عن 21401 برقم 20201015 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرو سليم محمد سعاد -  290

 االرضى بالدور 2 رقم محل البحريه قاعات السبع ش5 الجماليه:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة

 مالبس تجاره عن 21401 برقم 20201015 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرو سليم محمد سعاد -  291

 االرضى بالدور 2 رقم محل البحريه قاعات السبع ش5 الجماليه:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة

 بيع عن 21399 برقم 20201015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المطلب عبد حامد نبيله -  292

 محل - المبيض ح 4 - شمس عين:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 مطعم عن 21386 برقم 20201014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى محمد يونس والء محمد -  293

 الزمالك 11 رقم محل - يوليو 26 ش من ابراهيم شيحيى 26 - النيل قصر:  بجهة ، جاهزة اسماك وجبات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 16517 برقم 20201014 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزناتى سليمان يوسف نبيل عبده -  294

 إدارية وحدة العاشر الحى نصر مدينة زهراء63:  بجهة ، بقالة

 عن 21387 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على محمود سمير محمد -  295

:  بجهة ،( توريدالعمالة ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا) عمومية وتوريدات تجارية توكيالت

 القلعة 3رقم شقة صالحيةال زقاق 4ش من الصعايدة حارة 10رقم عقار

 21388 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمود حسين عبدالرحمن -  296

 األرضى الدور 3شقة الجيوش أمير ش شهاب عطفة2:  بجهة ، معادن تشغيل ورشة عن

 عن 21385 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الباسط عبد الحجاج ابو محمد -  297

 محل - الغربيه النخل عزبه - العنب غيط ش من توفيق ثابت ش1 - المرج:  بجهة ، عموميه وتوريدات الوميتال ورشه

 عن 21395 برقم 20201015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السميع عبد محمد هللا عبد وائل -  298

 الزمالك 2 الدور 8 رقم محل الوسطى الجزيره ش 1:  بجهة ، رجالى كوافير

 عن 21501 برقم 20201026 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز شفيق حسن هان شير -  299

 نصر مدينة زهراء - الميثاق ش ب3000 بالعقار شقه:  بجهة ، عموميه توريدات

 21502 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد محمود محمود السيد محمود -  300

 االرضى الدور 9 محل التجارى بدر مول االولى المجاوره االول الحى بدر مدينة:  بجهة ، موبيالت بيع عن

 مكتب عن 21503 برقم 20201026 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على السيد صباح -  301

 الثانى الدور - الغربيه النخل عزبة الطوايله ترعة نايل السيد ش 12:  بجهة ،(  العربيه مصر جمهورية داخل)  عمال ونقل رحالت

 1 شقه

 برقم 20201026 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديكور اعمال و والبويات الحدايد لتجارة امين -  302

 محل - العالى السد منشية 10 ش من 142 ش 1:  بجهة ، الديكور واعمال والبويات الحدايد تجارة عن 21504

 ورشة عن 21505 برقم 20201026 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسريع محمد على محمد -  303

 ارضى دور محل العشرين من الويفى سالمه ش 16:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس ماعدا جاهزه مالبس

 عن 21506 برقم 20201026 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حناوى حسنى عويضه رامى -  304

 النخل ع الطواله ترعة ش 1:  بجهة ، موبيليا معرض

 بجهة ، بقاله عن 21507 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد عبدهللا محمود -  305

 صير ابو كفر الهدى مدينة - دياب محمد ش ناصية الشهيبى ش سعدى أ عماره: 

 توريدات عن 21508 برقم 20201026 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين حسن عبدهللا -  306

 نعمه قصر خلف االصالح ش من الفرن ش 5:  بجهة ، كرتون وتوريد عموميه

 بيع عن 21510 برقم 20201026 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب احمد مجدى احمد -  307

 3 رقم محل المواردى ش 31:  بجهة ، االدويه دون طبيه مستلزمات

 بلدى مخبر عن 21493 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشهبه محمد احمد عمر -  308

 ج خليفه الواحد عبد ش 35:  بجهة ، الى نصف

 عصائر عن 21494 برقم 20201025 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن نصرهللا ابراهيم راندا -  309

 محل - البراوى موقف الحلو حلوانى بجوار بدوى احمد الشهيد ش:  بجهة ، اواى تيك ساخنه ومشروبات

 عن 21495 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين صالح سيارات معرض -  310

 المسله - درويش خالد ش 10:  بجهة ، مستعمله سيارات معرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 21496 برقم 20201025 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يسى داود الدين باهى فادى -  311

 االرضى فوق الثانى الدور 22 شقه المنيل شريف على ش 11:  بجهة ، عامه مقاوالت

 ورشة عن 21497 برقم 20201025 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم جرجس شوقى ابراهيم -  312

 1 محل البراد احمد ش 11:  بجهة ، نجاره

 عن 21461 برقم 20201021 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على -  313

 خيرهللا عزبة - النجاح ش من االخالص ابو ش 12 عقار:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 توريدات عن 21463 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصيف فوزى مندى فادى -  314

 االميريه - المصرى الخليج ش من غنيم رشدى ش 41 عقار الرابع بالدور شقه:  بجهة ، عموميه

 خدمات عن 21464 برقم 20201021 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد ميشيل كرم كرستين -  315

 6 الشقه من 1 غرفه الزهور ش 24:  بجهة ، االنترنت عبر تسويقيه

 تاجير عن 21469 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد محمد حمدي -  316

 نجيب محمد شارع من جريشه ابو بحر شارع 23:  بجهة ، سيارات وتوريد

 تاجير عن 21469 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد محمد حمدي -  317

 نجيب محمد شارع من جريشه ابو بحر شارع 23:  بجهة ، سيارات وتوريد

 عن 21465 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات العامه للمقاوالت السراج -  318

 الحرفيين - سالمه على ش 7:  بجهة ، وتوريدات عامه مقاوالت

 بيوتى عن 21466 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد نصرت السيد -  319

 العاشر الحى نصر م زهراء 1 رقم محل الميثاق ش10:  بجهة ، الجراحيه العمليات اجراء دون سنتر

 كوافير عن 21467 برقم 20201021 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صهيون ويصا سمير سمعان -  320

 االرضى الدور 1 شقه السادس الحى 3 مدخل 122 بلوك:  بجهة ، حريمى

 عن 21468 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم احمد عبدالرحيم سيد ماجد -  321

 حوف وادى - التجارى بالمركز الضباط مدينة 11 محل:  بجهة ، وفاكهه خضار وتوريد عموميه توريدات

 تعبئة عن 21471 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عيسى عبدالحليم مرفت -  322

 - محل - االربعين الملجأ ش من النور مسجد ش 9:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف

 اثاث توريد عن 21311 برقم 20201011 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ثابت رأفت رامى -  323

 الوليد بن خالد ش 23:  بجهة ، معدنى

 عن 21312 برقم 20201011 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم احمد سيد محمد -  324

 - محل - المستقبل ضباط مدينة يو قطاع هـ110:  بجهة ، وبويات حدايد تجاره

 كوفى عن 21472 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد فوزى جوده -  325

 الهايكستب - المستقبل مدينة تى قطاع ب7 محل:  بجهة ، شوب

 قطع تجارة عن 21321 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امجد حنا صالح بيتر -  326

 محل - الشهيد ش فتحى محمد ش 1:  بجهة ، سيارات غيار

 ورشة عن 21473 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد محروس محمد -  327

 ناصر منشاة - السالم ش عمر فؤاد حارة 11:  بجهة ، نجاره

 21516 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غراب ابراهيم عبدالخالق عبدالفتاح عزت -  328

 محل - سابقا سالم اوالد المحمدى الهدى ش 12:  بجهة ، وتكييف تبريد ورشة عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 21517 برقم 20201027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى عبدالسميع فرج سعد محمد -  329

 رمضان محمود ش محل:  بجهة ، تصدير عن

 توريدات عن 21518 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العموميه للتوريدات مهدى -  330

 حافظ مصطفى منش عمان ش 184:  بجهة ، عموميه

 عن 21519 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان نصيف يوسف بولس -  331

 الحمراء الزاويه مساكن العبور ش 6 مدخل 24 بلوك:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 21520 برقم 20201027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد عبدالفتاح ايهاب -  332

 بهيج محمود حاره 2 عقار االرضى الدور 1 شقه:  بجهة ، معدنيه منتجات توريد

 بيع عن 21521 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالمنعم محمد رشا -  333

 الميريالند مول 67 محل السباق ش أ 528 مربع:  بجهة ، رياضيه اجهزه وتوريد

 عن 21522 برقم 20201027 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور خميس محمد محمود -  334

 1 عقار سابقا 3 شقه التل ش من محمود محمد/ د ش 3:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مكتب عن 21523 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ساويرس شاكر مفيد مدحت -  335

 ح 2:  بجهة ، االرضى فوق االول بالدور شقه ابراهيم الخليل ش من الصناعى االمن معدات وتركيب وتوريدات عامه مقاوالت

 االرضى فوق االول بالدور شقه ابراهيم الخليل ش من  حسين محمد

 تجارة عن 21222 برقم 20201004 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبيب جابر اشرف مايكل -  336

 ابورجيله - الخمسين ش من متفرع 27 ش من 17 ش من مريم برج:  بجهة ، االخشاب

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  العموميه والتوريدات الغذائيه المواد تجارة  ،  شركة   وشريكه السيد احمد سعيد احمد -  1

 27 ال من مستجد شارع 2 عقار محل:  بجهة ، العموميه والتوريدات الغذائيه المواد تجارة عن ، 21261 برقم 20201006 فى

 الجديده القاهره - بدر حديقة خلف

 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  بأنواعه البن منتجات توريد  ،  شركة   وشريكه قطب سعيد عبدالعزيز محمد -  2

 - رأفت اسالم شارع 22 - 5/3 حى 11006 م 22 ق:  بجهة ، بأنواعه البن منتجات توريد عن ، 21210 برقم 20201004

 االول التجمع

 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس   الكهربائيه االبواب وصيانة توريد  ،  شركة   وشريكه ابراهيم فؤاد ابراهيم عماد -  3

 - شقه - اول نصر مدينة - التوفيق م 121 ع:  بجهة ، الكهربائيه االبواب وصيانة توريد عن ، 21436 برقم 20201019

 20201018 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  البناء مواد وتوريد عامه مقاوالت  ،  شركة   وشركاها حلمى ايمان -  4

 71 شقه - االستثمارى رابعه مشروع 75:  بجهة ، البناء مواد وتوريد عامه مقاوالت عن ، 21415 برقم

 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  المياه فالتر وبيع المياه ومعاجة تنقية  ،  شركة   وشركاه مصطفى محمد مصطفى -  5

 االرضى فوق االول الدور 2 رقم بالشقه غرفه:  بجهة ، المياه فالتر وبيع المياه ومعاجة تنقية عن ، 21214 برقم 20201004

 الحكم ابن ش 5 بالعقار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 1000000.000   مالها ،رأس   عقارى وتسويق مقاوالت  ،  شركة   الدهراوى محمود احمد ونيللى كامل ماهر احمد -  6

 10 شقه الرابع الدور 4/  3 عمارات 218 فيال:  بجهة ، عقارى وتسويق مقاوالت عن ، 21456 برقم 20201020 فى ،قيدت

 الخامس التجمع للغات المصريه هالمدرس امام

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.    الغذائية المواد وتغليف وتعبئة تجارة  ،  شركة   وشريكه درياس يوسف جورج -  7

 السعيد رفعت ش من جاويش المعطي عبد ش 2:  بجهة ،.  الغذائية المواد وتغليف وتعبئة تجارة عن ، 21488 برقم 20201022

 . االرضي بالدور الكائن المحل 2 النزهة

 برقم 20201011 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس   العقارى االستثمار  ،  شركة   وشركاه مطر عبدالاله غالب مراد -  8

 الخامس التجمع - 1الحى 76رقم فيال 3رقم شقه:  بجهة ، العقارى االستثمار عن ، 21285

 والدعاية ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما)  عامة وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   موسي محمد احمد وشريكه محمد عنتر محمد -  9

 فيما)  عامة وتوريدات مقاوالت عن ، 21542 برقم 20201028 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس( .    والعمالة واالعالن

 الشرفا - كامل محمود ش:  بجهة ،( .  والعمالة واالعالن والدعاية ومستلزماته الكمبيوتر عدا

 والمتخصصه العامه والمقاوالت عامه توريدا  ،  شركة   وشريكيه محمد طارق عصام - المياه لتكنولوجيا طيبه شركة -  10

 والتنقيه والتحليه الصناعى والصرف الصحى الصرف محطات وصيانة وادارة واقامة التجاريه والتوكيالت والكهروميكانيكيه

 عن ، 21286 برقم 20201011 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   نقلها وخطوط التوزيع وشبكات وتوصيالتها لجهوالمعا

 الصرف محطات وصيانة وادارة واقامة التجاريه والتوكيالت والكهروميكانيكيه والمتخصصه العامه والمقاوالت عامه توريدا

 السابع الدور 15 شقه:  بجهة ، نقلها وخطوط التوزيع وشبكات وتوصيالتها والمعالجه والتنقيه والتحليه الصناعى والصرف الصحى

 السابع الحى - الرومى ابن ش 10 عقار

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  أراضى وإستصالح عقارى إستثمار  ،  شركة   وشريكة الراضى صابر منير شركة -  11

 التجمع خدمات مركز توينز مول 19رقم العقار:  بجهة ، أراضى وإستصالح عقارى إستثمار عن ، 21370 برقم 20201014 فى

 المحكمة خلف الخامس

 ،رأس   الكماليات و السيارات غيار قطع وتوريدات العموميه التوريدات  ،  شركة   وشركاه اسماعيل محمد يونس ماهر -  12

 الكماليات و السيارات غيار قطع وتوريدات العموميه توريداتال عن ، 21454 برقم 20201020 فى ،قيدت 18000.000   مالها

 - محل - توفيق محمد الدكتور ش 16:  بجهة ،

 توريد ماعدا عموميه توريدات - نظافه وخدمات اعمال  ،  شركة   محمد فرج احمد احمد وشريكه معوض نبوى السيد كريم -  13

 اعمال عن ، 21229 برقم 20201005 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   واالعالن الدعايه ومواد ومستلزماته الكمبيوتر

 - المأمون حسن ش 30:  بجهة ، واالعالن الدعايه ومواد ومستلزماته الكمبيوتر توريد ماعدا عموميه توريدات - نظافه وخدمات

 الخامس الدور

 ،رأس   التجميل مستحضرات - الخردوات - الحريمى االكسسوار جارة  ،  شركة   وشركاه سالم حسن عبدالمحسن معتز -  14

 التجميل مستحضرات - الخردوات - الحريمى االكسسوار جارة عن ، 21316 برقم 20201012 فى ،قيدت 10000.000   مالها

 طريق مدينى مشروع(  مول مدينتى)  الترفيهى السياحى التجارى المركز االرضى الدور E المبنى EA 13 الوحده:  بجهة ،

 السويس

 برقم 20201011 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  بناء مستلزمات بيع  ،  شركة   وشريكه ملطى قليد زاهر طارق -  15

 بيروت ش 18 - تجارى واالول االرضى الدور 1 محل:  بجهة ، بناء مستلزمات بيع عن ، 21283

 الدينيه الكتب و المجالت و الصحف اصدار ماعدا واالعالن الدعايهو التسويق خدمات  ،  شركة   شريكها و سليمان سماح -  16

-10 بتاريخ 5745 صادر برقم 2020 لسنة 96 رقم امنيه موافقه)   الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت و والمصاحف

 ماعدا واالعالن والدعايه التسويق خدمات عن ، 21448 برقم 20201020 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس(   9-2020

 96 رقم امنيه موافقه)   الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت و والمصاحف الدينيه الكتب و المجالت و الصحف اصدار

 1 رقم شقه - عطيه محمود الدين عزيز ش 4:  بجهة ،(  2020-9-10 بتاريخ 5745 صادر برقم 2020 لسنة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   التجاريه التوكيالت - العموميه التوريدات -  االدويه عدا فيما الطبيه المستلزمات توريد  ،  شركة   وشريكه لبيب زهجر -  17

 التوريدات -  االدويه عدا فيما الطبيه المستلزمات توريد عن ، 21207 برقم 20201004 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 2 مسلسل 621 بلوك 34 ق خرىف احمد ش 34:  بجهة ، التجاريه التوكيالت - العموميه

 البناء مستلزمات وتوريد العقارية المشروعات وإدارة العقارى اإلستثمار  ،  شركة   وشريكة توفبق محمد وليد محمد -  18

 100000.000   مالها ،رأس(  العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا) والتوريدات

 والتوريدات البناء مستلزمات وتوريد العقارية المشروعات وإدارة العقارى اإلستثمار عن ، 21346 برقم 20201013 فى ،قيدت

 الثامنة المنطقة الزمر احمد ش 8عمارة:  بجهة ،( العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا)

 الثامن الدور 17رقم شقة

 و الصحى والصرف والردم والحفر والمبانى العموميه المقاوالت انواع جميع  ،  شركة   وشريكه عبده صالحين هانى -  19

 برقم 20201021 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  المتخصصه التكميليه االعمال و المتكامله االعمال و الصيانه اعمال

 و المتكامله االعمال و الصيانه اعمال و الصحى والصرف والردم والحفر والمبانى وميهالعم المقاوالت انواع جميع عن ، 21462

 االرضى بالدور شقه الطحان مدرسة بجوار حماده سيد ش من سالمه عبدهللا ش 8 عقار:  بجهة ، المتخصصه التكميليه االعمال

   مالها ،رأس   المكتبيه و المدرسيه االدوات و الكتب لبيع مكتبه  ،  شركة   وشركاه سليمان توفيق عياد عالء -  20

 ش 149:  بجهة ، المكتبيه و المدرسيه االدوات و الكتب لبيع مكتبه عن ، 21279 برقم 20201007 فى ،قيدت 20000.000

 رمسيس

   مالها ،رأس  الغذائية المواد وتغليف وتعبئة والكاترين الغذائية التوريدات  ،  شركة   وشريكة حسن على السيد هانى -  21

:  بجهة ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة والكاترين الغذائية التوريدات عن ، 21243 برقم 20201005 فى ،قيدت 100000.000

 المقطم -طالب ابى بن على شارع من الرحمن عباد ش46

 االجهزة و الطبية المستلزمات و التجميل مستحضرات توريد و بيع  ،  شركة   شريكه و محمود الدين كمال محمود زغلول -  22

   مالها ،رأس  االنترنت دون الطبية المستلزمات و االجهزة تسويق و سبق ما كل لدى التجارية التوكيالت و الخاصة واالغذية الطبية

 االجهزة و الطبية المستلزمات و التجميل مستحضرات توريد و بيع عن ، 21414 برقم 20201018 فى ،قيدت 10000.000

 12:  بجهة ، االنترنت دون الطبية المستلزمات و االجهزة تسويق و سبق ما كل لدى التجارية التوكيالت و الخاصة واالغذية الطبية

 االرضى الدور السباعى عرفه حارة سابقا و حاليا السيد محمد شارع

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   العموميه التوريدات  ،  شركة   وشريكه حنفى فاروق رمضان رامى -  23

 - شقه - الجديده المعادى - الكويتيه الشركه مساكن ش 35:  بجهة ، العموميه التوريدات عن ، 21470 برقم 20201021

 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  المطاعم وتشغيل إدارة  ،  شركة   وشركاة خاطر فؤاد ممدوح مهدى -  24

 األرضى بالدور محل خلوصى ش129:  بجهة ، المطاعم وتشغيل إدارة عن ، 21318 برقم 20201012

 الثقيله والمعدات السيارات غيار قطع وتوريدات العموميه التوريدات  ،  شركة   وشركاه حافظ عبدالمنعم سامى محمد -  25

 فى ،قيدت 315000.000   مالها ،رأس   التجاريه والتوكيالت والصناعيه والمعمليه العلميه واالجهزه الزراعيه والمعدات

 الزراعيه والمعدات الثقيله والمعدات السيارات غيار قطع وتوريدات العموميه التوريدات عن ، 21246 برقم 20201006

 - الشرابيه مول االراضى فوق الثالث الدور 1 رقم وحده:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت والصناعيه والمعمليه العلميه واالجهزه

 شيراتون مساكن- الطماوى سليمان شارع 1108 المربع

 ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   والتوريدات متنوعه خامات على اليدويه االشغال تجارة  ،  شركة   وشريكه نبيل جون -  26

 جعفر ش 2 رقم عقار:  بجهة ، والتوريدات متنوعه خامات على اليدويه االشغال تجارة عن ، 21526 برقم 20201028 فى

 1 شقه حمدى ش ناصية

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   13224:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب محمد مصطفى محمد   - 1

 األخر الرئيسى قيد يمحى وبذلك القليوبية محافظة الى األخر الرئيسى نقل  السجل

 تم   20201005 تاريخ وفى ،   12878:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحليم احمد محمود عبدالرحيم رامى   - 2

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   19283:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الكريم عبد فتحى شريف   - 3

 التجارى السجل من القيد محو تم فانه التجاره ترك بموجب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   3122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متى زاخر صدقى رامى   - 4

 التجارى السجل من القيد محو نم التجاره ترك بموجب

 تم   20201011 تاريخ وفى ،   20598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيونى عبدالهادى عبدالعزيز عمرو   - 5

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20201011 تاريخ وفى ،   17578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حلمى محمد فتحى محمد مدحت باسم   - 6

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   7585:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه محمود عبدالشاكر محمود   - 7

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   20167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نافع محمود محمد عبدهللا   - 8

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   16080:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حسن سعيد هاجر   - 9

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو

 تم   20201019 تاريخ وفى ،   17942:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العكاوى محمد حافظ ممدوح محمد   - 10

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   16547:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رفاعى الوهاب عبد السالم عبد ايهاب   - 11

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   7665:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم مسعود الحسينى شريف   - 12

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   18904:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد عدلى معتز   - 13

 التجارى السجل من االقيد محو تم التجاره ترك بموجب

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   2934:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زخارى فوزى ناجى مايكل   - 14

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   3384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان احمد مصطفى شيماء   - 15

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   20553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمالك عطيه ايوب ايمن   - 16

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   17941:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سماحه الدين سعد احمد محمد   - 17

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   17142:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مرجان محمد احمد   - 18

 ارىالتج السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   18944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور ابراهيم شفيق نصر مينا   - 19

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   3645:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ادريس عبدالعزيز نبيل خالد   - 20

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم

 اللغاء  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   17943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للمطاعم القواس   - 21

 الفرع

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   7317:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جامع عبدالمتجلى عبدالراضى امل   - 22

 التجارى السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك السجل محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  20989 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صادق شوقى رأفت مارينا -  1

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  18223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود الرحمن عبد رشاد محمود -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  20888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالكريم عباس محمد اسالم -  3

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  20525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد غنيم عرفه شهاب -  4

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  20491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض الحميد عبد حسن فريد -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  21015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحليم هدى -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  13515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد جوده محمد خالد -  7

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  13515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمجيد جودة محمد خالد -  8

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  21169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغازى المتولى احمد اسامه -  9

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  2749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على المجيد عبد محمد هند -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  4252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجاج محمد ابراهيم محمد وليد -  11

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  15243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن الحفيظ عبد حاتم -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  21116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود نديم هللا عبد عالء محمد -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  21012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد محمد شعبان عادل -  14

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  319 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لإلستيراد نور -  15

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  319 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تريدينج فور نور/اصبح -  16

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  15728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحافظ علي محمد محمود خالد -  17

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  10898 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود ثابت وحيد احمد -  18

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  4337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر على سعيد رشا -  19

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  14906 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد علي سيد علي محمد -  20

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  5555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى -  21

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

 المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  20102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد العزيز عبد الدين بهاء نسرين -  22

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  20426 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حزين محمد حسن احمد -  23

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  21335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد اللطيف عبد هيثم -  24

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

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  4760 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد احمد محمد احمد حمزة -  25

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

 رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  19586 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البوهى العزيز عبد هللا عوض عمرو -  26

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  10970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جزر الحميد عبد ياسين وسام -  27

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

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  20992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رفاعى عبدالمنعم سامى كريم -  28

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  3428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عايد محمد حسين مصطفى -  29

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  14750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالتجزئة للبقالة الحنفي محمد مؤسسة -  30

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  14952 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبريل مؤسسة -  31

  جنيه  8000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  19402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن حنفى على احمد -  32

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  19189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الكريم عبد على نبيل -  33

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  13436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صليب ميخائيل زخارى طلعت -  34

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  19718 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الليثى أمير صيدلية -  35

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  21244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد عبدالرحمن محمد -  36

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  6579 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود الليثى محمد عادل -  37

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  15122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه سالمه على سالمه -  38

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  17489 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد الرازق عبد محمد غاده -  39

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  2671 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طالب ابو محمد منير منذر -  40

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  13665 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد يوسف صالح -  41

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  21394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عباس ابراهيم محمود محمد -  42

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  11644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجارية رجيلة ابو/ أصبح -  43

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  11644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكهربائية االدوات لتجارة رجيلة ابو -  44

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  21421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور احمد عبدالسالم احمد -  45

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

 رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  21088 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنوس فرج عبدالخالق عبدالحميد فاطمه -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  20165 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيسى ابراهيم فهمى ياسر -  47

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

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  20836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود علي يوسف علي محمد -  48

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

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  21490 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفى حسن عالءالدين -  49

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  17943 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمطاعم القواس -  50

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  17943 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمطاعم القواس -  51

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  12673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود محمد محمود -  52

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

 المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  5380 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشريف عبدالفتاح مصطفى هللا هدية -  53

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

,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  21513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد رمضان حسن جمال -  54

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 اريخت وفي 21180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد الفتاح عبد فكري محمد -  1

 1 رقم االرضي بالدور شقة - السماد مصنع ش 15 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد يوسف احمد السيد بسام محمد -  2

 االرضى الدور - الرابعه المحلية - الثالث التجمع 37 ق مول ميجا - التجارى المركز 34 جى رقم وحده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشافعي توفيق مسعد طارق -  3

 .  شقة الثالث التجمع 11 ش رابعة منطقة اولي محلية 10 عمارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد محمد عبدهللا -  4

  4 رقم شقه- السالم زهراء - ابوعمار ش 6 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد انور احمد هدير -  5

 القنال سوق خلف - البترول انابيب شارع 179 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمد وليد -  6

 االول بالدور 1 رقم شقه - الجمعيه ارض تقسيم عنب كمال ش 72 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده احمد اسماعيل ئلوا -  7

  ثامنه م خلفى مدخل - السراج ابراج 1 برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل شاكر شعبان هيثم -  8

 الثالث بالدور شقة - المامون الخليفة ش من الجبرتى ش 15 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد سيد محمد عبدالحميد -  9

  البرابرة درب ش - االرضى بالدور 1 رقم وحدة السادات درب ا 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس كامل عادل جرجس -  10

 باالرضى 1 رقم شقه من غرفه - الثامنه المنطقه - لطفى عمر ش 26 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير قشمر زاخر ادور -  11

  االرضى فوق الثالث بالدور شقه - نجيب محمد ش من باهلل العزيز ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى زكى صالح عاطف -  12

  االول بالدور 1 رقم شقه- الجيش ش 25 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل محمد رافت هللا هبه -  13

 العالى السد منشية - اكتوبر 6 ش من متفرع ضيف على ش 2 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج رمضان ابوالمحاسن محمود -  14

  االسماعيلى جامع ش 14 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اندرواس غطاس فايز انطونيوس -  15

  االرضى بالدور محل النزهه ش 182 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام سليمان محمود عصام -  16

 التوفيقية مدينة 18 مدخل 18 بلوك 1 قطعة االرضى الدور 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد لطفى كمال محمد كمال -  17

 الشرقية شمس عين - محل الحرية ش 107/85 رقم العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اندراوس صدقي هارون بيشوي -  18

 .  ارضي دور 4 شق سنان ش 39 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد اسماعيل بهاء -  19

  السالم - رجيله ابو - الصالحين مسجد ش 535 ق الشامى سيد ش 17 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواليمين بشرى سامى ابانوب -  20

  منصور ش المترو سور 41 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالوهاب رأفت عبدالوهاب -  21

 الجديده النزهه - 4 شقه الدين سيف ش 12 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ريان عاصم محمد ريان -  22

  سعيد بور ش 171 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد ابراهيم صديق حيرم -  23

 محل الحديد السكه ش ناصر العالم ابو ح 3 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمد محمود حسام -  24

  باالرضى محل - الجولف ارض - عبدالهادى محمد الشهيد ش 18 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21202    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، السيد يونان السيد البرت -  25

  روكسى - علوى االرضى الدور 1 محل غالى بطرس ش 12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة خليفة عبدالمعطى محمد -  26

  حماده عزبة - فرغلى حسن احمد ش 23 بالعقار دكان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فوزى طرق -  27

  السويس ق طريق- الهجانه لعزبة المواجه الجيش كوبرى اسفل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سند محمد ناجى -  28

 االرضى بالدور شقة - السويس محور 100 ش من - حاليا الرشاح غرب ش 12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد على احمد على -  29

  أ 1 محل باغوص القبه كوبرى ش 18 واجهه شنوده حارة 10 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزرو عبدالملك عاشور محمد وائل -  30

  10 الشطر - الزهراء طيبه مشروع 8 عمارة 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعال عادل محمود -  31

  االرضى بالدور محل - نجيب محمد ش من الجمهوريه ش 2 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسن ايه -  32

  33 رقم شقة من غرفة - شيراتون قريش صقر مساكن 93 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة محارب منير نادر -  33

 - محل - ن بلوك التحرير منشية ش 53 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوهابعبدا محمد مصطفى محمد -  34

 -القطامية طريق شمال الصناعية بالمنطقة -(الورش) الكيماوية الصناعات منطقى -أ170ق األخر الرئيسى نقل ،:   الـتأشير وصف

 األخر الرئيسى قيد يمحى وبذلك القليوبية محافظة الى الثالث بالتجمع السخنة العين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبيب جابر اشرف مايكل -  35

  ابورجيله - الخمسين ش من متفرع 27 ش من 17 ش من مريم برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عالم البدرى اسامه -  36

  االرضى بالدور محل الدمرداش مستشفى ش 34 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق حلمى نعيم محمد -  37

  االول بالدور شقه - المساحه تقسيم 9 ش من حسنين احمد ش 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد محمد صابر محروس -  38

 13 شقه االرضى بعد الخامس الدور العسيلى ش 25 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد زغلول عبدالرحمن كريم -  39

  المالك دير االرضى بالدور مكتب مدبولى محمد ش 14 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 21213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد يوسف عبدالمالك الدين عصام -  40

  المقطم - العربيه الشركه ساكنم 5 شقه 45 ب ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد مصطفى محمد -  41

 -القطامية طريق شمال الصناعية بالمنطقة -(الورش) الكيماوية الصناعات منطقى -أ170ق األخر الرئيسى نقل ،:   الـتأشير وصف

 األخر الرئيسى قيد يمحى وبذلك القليوبية محافظة -الثالث بالتجمع السخنة العين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد يوسف حسين سامح -  42

  باكيه 2 محل - الهجانه - النحاس مصطفى من المثلث عمارة بجوار الورشه ش 8 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف لويس وجيه كريستين -  43

  المدينة زهرة 31 االول الدور السباعى محمد االديب ب 5 ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود لطفى احمد عبدالفتاح -  44

  علوى االول بالدور شقه الجنينه ارض سالم صالح ش 12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمنظفات طلبه حماده -  45

 السادسه المنطقه 61 ق 114 بلوك 134 سوق خلف القادر عبد حسنين ش  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالستيك لتكسير نادى هانى -  46

  ناصر م - الزرايب - الفرن ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان عيد محمد طلعت -  47

  9ال الدور 9 رقم شقه من حجره عفيفى متولى ش 4 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض يونان هللا عوض مريم -  48

  عماره شوقى ش 33 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس القمص المالك عبد ابانوب -  49

  الشركه ارض صالح عباس ش 30 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين شعبان رمضان -  50

  النور مسجد بجوار نصر مدينة زهراء 3005 العقار ب محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود محمد سامح -  51

  الزمالك(  سابقا مسعود  حسين الشهيد)  شارو بابا شارع3 عقار مرتفع ارضى دور 1 وحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سليمان حسنى محسن -  52

  الرويعى عطفة 9و8 رقم محل الفواطيه ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد حسن محمد -  53

 قباء - طال ابى بن على ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى ابراهيم اسماعيل محمد -  54

 القطاميه عمارة 52ال مشروع النصر ش 32 عقار 6 محل/  الجديدة القاهرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير محمد محمد ربيع هانى -  55

 - محل - السادسه المنطقه النحاس مصطفى ش 9 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد فهمى محمد عادل شريف -  56

 الثالث بالدور شقه الياسمين حى 1 منطقه 379 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن عبدالظاهر سيد -  57

 1 محل - الثالث التجمع - القطاميه القاهره مساكن 27 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20201005 تاريخ وفي 21232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه والتوريدات العامه للمقاوالت البيك كريم -  58

 ماركت سوبر بجوار االول الدور 21 شقه العاشر الحى عماره 14 ال مشروع أ 13 عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 المنوره المدينة مخبر امام - الرايه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا غريب ايمان -  59

  االرضى بالدور محل العاشر الحى 1 شقه نصر م زهراء 2045 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 21230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم مرسى عبدالعظيم مرسى محمد -  60

 1 محل الجندى ترعة ش 92 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السالم عبد سالم صالح -  61

  االول التجمع 9 مج ب 13 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد جمال مصطفى -  62

  السابع الحى - االرضى بالدور محل 20 بلوك 13 القطعه - حنيفه ابو االمام ش 38 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنظفات لتوريد بدر -  63

  االرضى فوق الثانى بالدور شقه الغربيه شمس عين الهوارى ارض اعبور ابطال ش 5 ،

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالستار منتصر محمود -  64

  المقطم 201 عماره رزق احمد مساكن 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن صابر محمد يحيى -  65

  باالرضى محل الرازق عبد على الشيخ ش 46 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مترى وليم محروس ابانوب -  66

 9 محل - كليوباترا ناصيه الفيوم ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عبده على احمد -  67

  االرضى الدور 1 شقه رجيله ابو تقسيم 35 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى طه الدين صالح محمد -  68

 1 شقه - السويس جسر - قباء مدينة الخطاب بن عمر ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المغيث عبد جالل احمد -  69

 1 محل الشمالى شباب االول التجمع التجمع 93 عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد احمد محمد -  70

  حاليا عبدالرازق ابراهيم ناصية - المنوره المدينه 43 سابقا عبدالمسيح نخله ش 43 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على يسرى -  71

  24 -عمار الواحد اليوم مستشفى بجوار 500 ش 90 محل - البساتين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران يعل مصطفي الهام -  72

  الهجانه عزبه- الزهراء برج-الورشه ش/ نصر مدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبيب محمد حسن محسن احمد -  73

  محل - سابقا الحلو حاليا صفوت مصطفي تقاطع برهان ش 7 ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 8495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمعدات مغربى -  74

 عشر الثانى بالدور 1شقة العبور عمارات5/ أصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات عرفه -  75

  شقه من غرفه االرضى الدور 3 الشروق مساكن ش 85

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان سيد فرغل -  76

 2 النزهه 1580 بالقطعه االزهرى المعهد امام الخمسين ش 2 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالرحمن محمد -  77

  االرضى بعد الثالث الدور االوبرا ميدان 1 عقار 24 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 21245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم فتحى يحى وليد -  78

  مبارك حسنى ش من الحق ضياء 8 عقار الرابع الدور 401 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تامر دكتور/  صيدلية -  79

  النيل وادى ش 34 ،:   ـتأشيرال

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين ثابت وحيد بيتر -  80

  النخل عزبة - الصفا مدينة الحديد السكه ش 26 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد احمد يوسف -  81

  الخامس الدور 30 الشقه من غرفه - قريش صقر الكندى الحى ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفتاح احمد عمرو -  82

 الرابع بالدور شقه من حجره - الدواجن - الشهيد ش من الخشاب ترعة ش 23 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عفيفى عثمان سعيد امير -  83

  الثانى بالدور شقه الجديده المسله المقابر ش من مصطفى حسين ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فرج مكين اسحق عماد -  84

  النخل عزبة - هللا عوض ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر عبدالعظيم جمال محمد -  85

 محل - الشرفا كفر ناجى محمد ش من االنبياء هدى ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم الدين بهى محمد مصطفى -  86

  14ش من غرفه - الثوره ش محمود نبيل ش 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد ابراهيم مريم -  87

  االنابيب ش من زكريا ساهر ش 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد احمد محمد احمد -  88

  رضوان على ش من االمل ش 35 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز عبدالحفيظ هيثم -  89

  االرضى بالدور شقه العالى السد منشية االربعين ش من الهادى محمد ش 9 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فخرى صبحى فخرى -  90

  االرضى بالدور محل - المدرسه ش من عاطف الشيخ ش 28 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محفوظ توفيق محمد -  91

  الشقه من غرفة - النيل متحف ش 94 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيه نادر//   د صيدليه -  92

  االفضل ش من هجار ابو ش 9 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزيد خلف مزيد هبه -  93

  بدر - الرابع الحى - بيتك ابنى سنتر 2 محل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى كاتى دكتوره//  صيدليه -  94

 2 محل 3 شقه 2 مدخل 1 بلوك 1400 اطلس النهضه مدينة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد موسى احمد المحسن عبد احمد -  95

  شقه - الشرفا - الشحات نجيب امتداد شعراوى حسن ش 11 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد شعبان ناديه -  96

  مندور محمد شارع 7 عقار 2 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 21278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيمى مسعد فتحى ايمن -  97

 17 رقم شقه امين قاسم ش 18 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجيب فهمى رفعت حنان -  98

 - محل - الفرماوى همام ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس اسكندر قدس ماجد -  99

 51 محل لشروقا مدينة ارضى دور 2 بانوراما مول ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ثابت رأفت رامى -  100

  الوليد بن خالد ش 23 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران عبدالصادق محمد احمد -  101

  الشرقيه شمس عين - الكمال ش 10 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدروس نظير رسمى ميالد -  102

  عوده الحاج ش 42 ق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم احمد سيد محمد -  103

 - محل - المستقبل ضباط مدينة يو قطاع هـ110 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 4952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلبان منتجات لتوريد سلطان مؤسسه -  104

 السفارات حى العقاد عباس الفتح عمارات 47 عماره/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب حامد عبدالوهاب مصطفى -  105

 2 شقه 2 مدخل 53 بلوك ج القاهره مساكن ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ عبدالمحسن ابراهيم محمد -  106

  - محل - رجيله ابو 17 ال ش 7 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صديق محمد ابوبكر -  107

 االميريه - المصرى الخليج ش من شحاته كمال احمد ش 37 ،:   تأشيرالـ

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 4952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلبان منتجات لتوريد سلطان مؤسسه -  108

  السفارات حى العقاد عباس الفتح عمارات 47 عماره/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت رضا -  109

  االرضى بعد الثانى بالدور شقه من غرفه البكرى ش من المنياوى ح 2

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرحالت سعد مكتب -  110

  االرضى بالدور شقه - كوتسيكا - النصر عزبة 5 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 16146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل جبران عادل ريمون -  111

  نصر مدينة - الشروق مساكن 119//  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 3112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف امين محمد الدين حسام -  112

 3 و2 رقم محل العده غيط شياخة الغناميه سكة شارع حاليا 6 سابقا 1/ بالعنوان اخر رئيسى ضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد على احمد -  113

 القبه حمامات 4 مدخل - طومانباى ش من 4 مدخل سندر بن ش 5 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم عباس محمد -  114

  المعادى - الحريه ش من التوحيد مسجد ش20 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس مصطفى السيد مصطفى احمد -  115

  التجارى السوق 6 محل المطريه متحف ش 46 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 3112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف امين دمحم الدين حسام -  116

 االكبر حسن شارع العده غيط شياخة الزيتونه درب ش 4 بالعقار 2 محل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود صافى وائل -  117

  العاشر الحى - نصر مدينة زهراء 95 عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اندرواس صديق رزيقى -  118

  االرضى بالدور شقه - الغربيه النخل عزبة - الفرنساوى الكنيسه ش 10 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح عبدالمالك رؤوف عيسى -  119

  1 شقه النخل عزبة شكرى مصنع ارض الطواله ترعة ش 25 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعظيم الدين صالح رباب -  120

  النخل عزبة - الصحه ش 4 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد عبدالعال مجاهد احمد -  121

  محل - الحريه ش البنهاوى عبدهللا ش 19 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل محمد كامل حافظ ياسر -  122

  باالرضى 1 محل السابع الحى حسين ذاكر 32 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان ديلتع تم 20201011 تاريخ وفي 21306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جمعه على وليد -  123

 الريان ارض الصديق ابوبكر ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 3112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف امين محمد الدين حسام -  124

 نشاطه عابدين - االكبر حسن شارع العده غيط شياخة الزيتونه درب ش 4 عقار 2 محل/  بالعنوان اخر رئيسى اضافة ،:   الـتأشير

 10000/  مال ورأس bartic واالعالن الدعايه و المطبوعات لتوريد بارتك/  التجاريه سمته - واعالن ودعايه مطبوعات توريد/ 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 3112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف امين محمد الدين حسام -  125

 عابدين - 3 و2 رقم محل العده غيط شياخة الغناميه سكة شارع حاليا 6 سابقا 1/ بالعنوان اخر رئيسى محل اضافة ،:   الـتأشير

 bartic egypt للطباعه ايجيبت بارتك//  التجاريه سمته الغير فقط مصرى جنيه االف عشرة 10000ماله وراس مطبعه نشاطه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس حنا الشايب ميالد -  126

  - محل - هنديه امين ش ب 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر فتحى صالح محمد -  127

  االول بالدور شقه - عبدالناصر جمال منشية 11 ش 36 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنز سعيد ابراهيم كيرلس -  128

  محل - الزهراء - العشرين ش سابقا 114 حاليا 105 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21292    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العرب ابو رجب احمد -  129

 باالرضى محل عبدالكريم خضر حارة 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث محمود فاروق محمود -  130

 2 شقه االول الدور - البحر سنانات درب 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 21309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على جاد ابراهيم -  131

  الخامس الدور 4 شقه عبدالرحمن ش تقاطع صفوت مصطفى ش 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد عيد سلمان مرضى -  132

  باالرضى شقه - الزكاه مؤسسة شارع ابوثابت عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليش احمد حسن يسن احمد -  133

 هللا لدين المعز القاضى بيت 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مساعد عبدالوهاب السيد منى -  134

 محل - حلوان حدائق عبدالناصر جمال ش من الفتح ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الذهبيه المصوغات لتجارة عليش -  135

//  ماله ورأس مطعم//  نشاطه الجماليه - هللا لدين المعز القاضى بيت 11//  بالعنوان اخر رئيسى محل اضافة ،:   الـتأشير وصف

20000 

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الذهبيه المصوغات لتجارة عليش -  136

 عشرون 20000 مال براس -  مطعم بنشاط - هللا المعزلدين القاضى بيت  11 بالعنوان اخر رئيسى اضافه ،:   الـتأشير وصف

  جنيه الف

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى زيادى جمال عبدالجواد -  137

  البوهى تقسيم نجيب محمد رشاح القلج نزلة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملك عبد ميشيل مجدى شادى -  138

 االرضى الدور 33 رقم محل - الجولف ارض دراز هللا عبد شارع 27 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان فريد شوقى رامى -  139

  قباء الخطاب بن عمر من عثمان ش من الفردوس برج 18 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الحميد عبد الدين عصام صالح -  140

 56 رقم عقار 68 ش االول الدور 1 شقة ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امجد حنا صالح بيتر -  141

  محل - الشهيد ش فتحى محمد ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحليم عبد محمد احمد -  142

 محل الخطاب بن عبر تقسيم خلف زمزم تقسيم 53 قطعة الناصر عبد جمال شارع 96 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد احمد سيد -  143

  االرضى بالدور شقه - المقطم - االسكندريه مساكن 2 مدخل 16 بلوك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 16275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى محمد حسن محمد -  144

 الالسلكى تقسيم األول الدور شقة -كامل احمد ش21/ أصبح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى حمدا/  د صيدلية -  145

  اول السالم حى الشهيد عبد وليد تقسيم السويس جسر من 27 ش النزهة مدينة 242 عمارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه احمد السيد عبير -  146

 - الشروق مدينه - بالزا سكاى تجارى بمركز ارضى دور g 20 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد كامل محمود احمد -  147

 محل - لصفا ا مدينة - حجاج عمرو من سعيد محمد ش 8 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اللطيف عبد هيثم -  148

 الخامس التجمع الثانى بالدور شقة الزبير بن  هللا عبد ش االمريكية الجامعة اسكان 86 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند احمد امام سيد محمد -  149

  بالل عزبة زلط حجاج ش 76 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده رياض سمير فيليب -  150

 - محل - عصمت احمد ش من غباشى محمدى شارع 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخله كامل عادل عاطف -  151

  محل - السويس جسر من مروان ابن ش ا 20 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالمه محمد سعد -  152

  الشروق مول( د)  الثانى الحى الصفا مول 113 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نصر وفيق على -  153

 - التروللى ش من عبدالحفيظ محمد ش 25 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين فاروق محمد -  154

  االرضى بالدور محل الروم ح 17 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل مت 20201012 تاريخ وفي 21330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منقريوس نعمان عطيه ابراهيم -  155

  الهجانه - نجم على ش 10 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى ابراهيم سعيد محمد نبيل -  156

  االرضى الدور 14 محل رشدى ش 40 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى عبدالكريم الدين بهى محمد مصطفى -  157

 14 شقه من غرفه الثوره ش من محمود نبيل ش 5 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يس على عصمت لطفى -  158

  الشرفا كفر مكه ش عفان بن عثمان ش 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن خليفه كارم ندا -  159

 المالءه - رباح بن بالل ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 21326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه احمد عبدالعزيز احمد -  160

 الجديده المسله - جلبى حوض ش االرضى بالدور وصاله حجره شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الحميد عبد محمد وليد -  161

 الكبير الوايلى - الوايلى مساكن - 1 م ب 18 القبه حدائق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد محمود خيرى محمد -  162

 المعادى دجلة - الصفوة مدينة التجارى االدارى االدارى المبنى 17 بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى على عزت محمد -  163

 حلوان مكى البان بجوار حيدر ش تقاطع - فهمى مصطفى ش 33 رقم بالعقار 8 رقم محل - مايو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21343    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيمى طه شيمى عصام -  164

 محل - االميرية - داود احمد محمود شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 8630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السميع عبد على سعيد -  165

 إدارى مقر -8م 29ب 15ق -رمسيس امتداد سالم ممدوح ش3  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض سيد احمد عصام -  166

 الميريالند عمارات 13 و 6 محلين السويس جسر شارع 8 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع السيد محمود محمد -  167

  المعراج مدينة - المعادى زهراء 63 منطقه 5158 عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكارف طلبه محمود جابر امير -  168

 - الخامس التجمع - النرجس عمارات 201 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 20418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح سالم احمد السيد ياسر -  169

 األول التجمع -3فيالت الياسمين 121األول دور مكتب/ أصبح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على يوسف كريم -  170

 محل - العالى السد شارع 52 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سعيد ابراهيم رمضان -  171

 ناصر م - بخيت عزبة - االقصر ش السالم ح 8 - الجماليه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقى محمد احمد عالءالدين حاتم -  172

 6محل -البكرى السرور ابو ش9 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد كمال محمد -  173

 .  االرضي فوق الثاني الدور العزيز عبد ش 34 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبيد قنديل عبده -  174

 - 68 رقم محل االزهر ش 93 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد السيد محمد -  175

 االرضى بالدور محل القصرين معروف اسماعيل ش6 - الحمرلء الزاويه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عباس مصطفي شريف -  176

 .  الرازق عبد ابراهيم ش 2 رق بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بيومي البدوي السيد بيومي -  177

  محل - المنياوي ش 16 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االكياني محمد حسن سامي باسم -  178

  السادس الدور 12 شقه سيجال - المستكاوي شارع 19 ،:   الـتأشير وصف

 صفو,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد ابراهيم معتز -  179

  الشريف القدس شارع من يوسف لبيب حاره 1 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل سالم رمزي مختار عبدالرحمن -  180

  الجزائر ميدان - النصر شارع 149 ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم علي عبدالحميد محمد خالد -  181

  االنوار حسن شارع من متفرع العيون مجري - عواد حاره 7 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 8630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السميع عبد على سعيد -  182

 إدارى مقر -8م 29ب 15ق -رمسيس امتداد سالم ممدوح ش3/ بالعنوان الكائن الفرع إضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سيد احمد سليمان خالد -  183

  العتبه انفاق بمترو التجاري العتبه مول داخل 8 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه صبحي سالمه صبحي -  184

 .  االرضي الدور شقة من غرفة - طومانباي من الزناتي ابراهيم ش 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلع راغب جرجس اميره -  185

 محل الزهراء الدين بدر عبدالسالم ش9 - القديمه مصر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 21341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم صابر انجى -  186

  2 بالدور شقه الضباط مساكن المعسكر شارع 8 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى محمد عبدهللا محمد -  187

 محل - الواحة حى- الخمسين ش 14 بلوك 17 - نصر مدينه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21372    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، الموجود عبد محمد مأمون خالد -  188

 االرضى بالدور 1 شقه العاشر الحى نصر مدينة زهراء 2071 عمارة -نصر مدينه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود حسين عبدالرحمن -  189

 األرضى الدور 3شقة الجيوش أمير ش شهاب عطفة2 ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على صبرى -  190

 شقة - االميرية الكفاح ش7 - الزيتون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمود سمير محمد -  191

 القلعة 3رقم شقة الصالحية زقاق 4ش من الصعايدة حارة 10رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد يونس والء محمد -  192

 الزمالك 11 رقم محل - يوليو 26 ش من ابراهيم شيحيى 26 - النيل قصر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد رمضان جالل محمد -  193

 ( 6)  رقم محل - القائد جوهر شارع من - البنداري عماره القديم السمك سوق شارع 10 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الباسط عبد الحجاج ابو محمد -  194

 محل - الغربيه النخل عزبه - العنب غيط ش من توفيق ثابت ش1 - المرج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود محمد احمد -  195

 الثانية المجاورة 2 الدور 4 رقم شقة - الجديدة الفسطاط مدينة - العالمية ابراج ش 37 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوسيمى حافظ محمد حافظ -  196

 ارضى دور ب1شقة -نصر مدينة زهراء 3017 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد فاكيوس عزيز خليل -  197

 2 رقم محل عصمت احمد ش سابقا 53 حاليا 97- شمس عين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد عمر -  198

 محل - شمس عين شارع 46 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد رافت محمد -  199

 البحر باب المالح درب 9 الشعريه باب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه محمدى كمال احمد -  200

 محل العقاد عباس ش42/  نصر مدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد محمد -  201

 محل - حسين العظيم عبد شارع 35 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لصيانة الدخميس -  202

  محل الزكاه مؤسسة من البسكويت مصنع شارع 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت مرزوق عبده هانى -  203

 الشرقية شمس عين - التحرير منشية شارع 14 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه محمد رمضان حسن -  204

 االول بالدور شقة الجديدة المعادى الكويتية الشركة مساكن 35 عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 16517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزناتى سليمان يوسف نبيل عبده -  205

 إدارية وحدة العاشر الحى نصر مدينة زهراء63  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا محمد السيد ايمان -  206

  االرضى الدور الشروق م غ 2 الحى 2 ج مجاورة 2 مول سيتى 7 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 16517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزناتى سليمان يوسف نبيل عبده -  207

 إدارية وحدة العاشر الحى نصر مدينة زهراء63/ بالعنوان الكائن الفرع إضافة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسان محمد حسن -  208

  شقة من غرفة السلطوحية الترعة شارع من على محمد شارع 3 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عواد محمد الحسينى محمد -  209

  2 رقم تجارى محل الخاصة الهالل مدرسة امام المهاجرين االباصيرى تقسيم حسنين محمد شارع 106 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 21374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم مدحت الشيماء -  210

  الشبراوى بجوار الهايكستيب المستقبل مدينة يو قطاع ز 121 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزليه االدوات وتوزيع لتوريد العدل -  211

 المقطم الوسطى الهضبه السابع الحى 22 عقار 8013 ق ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على باشرى هللا عبد الرحمن عبد على -  212

  علوى الرابع بالدور 7 رقم بالشقه غرفه الشواربى ش 5 ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليل شحاته فضل -  213

 االول بالدور شقة المالح درب من المالح عطفة 5-7 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس ابراهيم محمود محمد -  214

  الهجانه الشروق مساكن خلف عمار محمود ش 80 عقار10 الدور 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محمد هللا عبد وائل -  215

  الزمالك 2 الدور 8 رقم محل الوسطى الجزيره ش 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد قرنى حسن على -  216

 9حلوان - العلو كفر3 رقم شقه الصياد حسن محمد ش 9 - مايوز ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية للمقاوالت حسن تامر -  217

 االرضى بالدور شقة - هللا خير ع النجاح ش 78/  السالم دار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المطلب عبد حامد نبيله -  218

 محل - المبيض ح 4 - شمس عين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل على الجيد عبد احمد سامح -  219

 باالرضى الثانى بالدور شقة من غرفة الخطاب بن عمر ش 14/  الحمراء الزاويه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرو سليم محمد سعاد -  220

 االرضى بالدور 2 رقم محل البحريه قاعات السبع ش5 الجماليه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 18271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الفتاح عبد السيد -  221

 الخامس التجمع -األولى المنطقة -الثانى الحر -89فيال دورين شقة/ أصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 21389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد يوسف صابر -  222

 ارضى دور شقه المقطم الوسطى الهضبه السادس الحى 7360 قطعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين مساك سليمان بيتر -  223

  االول سليم شارع 34 عقار 5 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد عبدالسالم احمد -  224

  رشيد ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالعال محمود عزت -  225

  االرضى بالدور محل - المقطم 708 اسبيكو مساكن 2 م 11 بلوك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالرحمن حسن حسام -  226

 الشهيد عبد وليم تقسيم الخمسين ش من النزهه ش 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقارى لإلستثمار سعد -  227

  االرضى فوق الخامس الدور 51 شقه حسين طه ح 8 ،:   الـتأشير

 , العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزيز عبد محمد علياء -  228

  3 الحى 2 مجاورة ب بالعقار 106 وحدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين امام عثمان محمد -  229

  التوفيق مدينة 26 عقار 28 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 17871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سيد محمد -  230

 الرابع الدور 44شقة العباسية شارع27/ أصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد محمود -  231

 .   االباجية مساكن 2 بلوك 1 مدخل 6 شقة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالحميد ابراهيم محمد احمد -  232

  عصمت احمد ش من فرج محمد ش 74 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا امين نعيم ايمان -  233

 - محل - االجتماعى المركز ش ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غلمش ابراهيم محمد صفوت -  234

 باالرضى محل - نصر مدينة اول - العاشر الحى - الزمر احمد ش من ب السويسرى الحى 80 عماره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى محمود حلمى محمد كريم -  235

 6 رقم شقة - المنيرة المواردى شارع 14 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف منصور يوسف ميالد -  236

  قيراط 5 بحصة العبور سوق 2 رقم عنبر 61 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم السيد حسينى محمد -  237

  المستقبل مدينة يو قطاع هـ 77 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد ابوبكر احمد -  238

 11 شقه 91 بلوك 6 المنطقه عبيد مكرم ش 3 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد محمد العزيز عبد محمد -  239

  1 رقم محل صير ابو الكريم انوار خلف سليمان محمد شارع من رباح ابن ش 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد بهجت عادل محمد ايهاب -  240

 .  العاشر الشطر 3 عمارة 5 شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سامى جورج مينا -  241

  البرهانيه الموان يونان امام المنياوى ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 21422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود الفتاح عبد محمود -  242

  ناصر منشأة - الطاهرة ش 16 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو علي محمود شفيق بسام -  243

 . محل المستقبل مدينة T قطاع أ 33 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 19959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه بكرى على احمد -  244

  السالم م - 2 النزهه - رجيله ابو  الخالدى برج بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 19959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه بكرى على احمد -  245

 السالم/ م 2 النزهه رجيله ابو الخالدى برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيحه سيد سويحه رءوف -  246

 االرضى بالدور شقه الزكاه مؤسسة المركزى االمن معسكر خلف جمال محمد ش من جميل ياسر 2 المرج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه االدوات لتوريد السويدى -  247

 الثالث الدور 6 رقم غرفه  السنباطى عبدالحق ش 6/  أ 4/  4 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حسن مصطفى -  248

 شقه - السويس جسر المصانع ش من عنبر سيد ش 10 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه المواتير ولف الصالح الكومى -  249

  االرضى بالدور محل عبدالناصر جمال امتداد 341 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20201019 تاريخ وفي 10505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديدة امبارك محمود صيدلية/ التجارى األسم أصبح -  250

 النخل عزبة -الطوايلة عرب ش من متفرع الصديق بكر ابو ش10/ أصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 10505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبارك محمود/  د صيدلية -  251

 النخل عزبة -الطوايلة عرب ش من متفرع الصديق بكر ابو ش10/ أصبح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ميزار محمد عبدالمنعم احمد -  252

  الصفا مدينة - التروللى ش من البترول ش 2 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكير كامل محمد محمود -  253

  االرضى الدور 2 محل اغاخان النيل كورنيش 2 برج ،  : الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان على عبده محمد -  254

  بالعقار محل - ب المنطقه - المغارق - اطلس مساكن 23 بلوك 1 م ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح محمد محمود -  255

  شلبى عزبة - الحلوانى سالم ش 10 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عاطف محمد -  256

  المعادى زهور - الدائرى كارفور بدر ابراج 5 عماره 2و1 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب فتحى محمد احمد -  257

 2 شقه - الخامس التجمع 2 النرجس 366 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسنين احمد احمد -  258

  االرضى بعد الثالث بالدور مكتب البرانى الشعرانى ش 15 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد محمود -  259

  االرضى بالدور محل - الشرقيه شمس عين العروسى ش 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر صليب حنا صدقى حنا -  260

  الشروق علوى اول دور 6 منطقة 24 مربع 140 عقار/  النزهه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد محمود فاشر محمد -  261

 .  2 شقة - السادسة المنطقة - طرابلس ش 20 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ربيع احمد -  262

  االرضى بالدر محب - قباء م البدراوى ش 77 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود صالح عبدالناصر منى -  263

  االرضى الدور االول سليم ش من الكريم ش 7 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد امل محمود -  264

 االول الدور 1 رقم شقه السبتيه القالفطه درب ش 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 5238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خميس محمد سعيد -  265

  حلوان - المعصره - الكهرباء محطة خلف الصفا شارع 30 بالعقار محل//  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 17791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر العال عبد محمد العال عبد شادى -  266

 بسمة ، تجميل مركز بنشاط ،.  االرضي الدور 1 شقة طهران ميدان 15 بالعنوان اخر رئيسي محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف, 

 . غير ال فقط جنيه الف اربعون 40000 مال برأس ،  Sao Paulo ساوباولو تجارية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن راضى احمد شيرين -  267

  االرضى بالدور 4 محل االول الشطر 42 قطعه 261 ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سيد بهاءالدين -  268

 11 غرفه االولى المنطقه رياض مصطفى الشهيد ش 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار نايما/  د صيدليه -  269

 محل - التوحيد مسجد امام الهدى مدينة السالم ش 1 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 19137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع موسى محمد السيد عالء -  270

 الفيوم-ثان قسم الفيوم بندر المسله تاور سيتى برج عبدالناصر جمال ش 1//بالعنوان اخر رئيسى محل اضافة ،:   الـتأشير وصف

 سمته مصرى جنيه الف عشرون 20000//ماله رأس( واكسسوارتها العسكريه المالبس دون) جاهزه مالبس بيع//نشاطه

 للمالب لوراندو//التجاريه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبداللطيف جالل -  271

  المقطم - بنونه كريم ش 1 على 9487 ق ارضى دور 11و10و9 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس ايوب بخيت طلعت -  272

 محل - النخل عزبة منصور الشيخ ش من بخيت حارة 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عزالدين ممدوح ساره -  273

  المعادى زهراء - االرضى الدور 2 شقه العاشر الشر 61 بلوك 15 قطعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 19402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حنفى على احمد -  274

  المعصره - الكهرباء محطة خلف الصفا ش 30 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 يختار وفي 21443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى جرجس نبيل جرجس -  275

  السواح ميدان 1 محل السعوديه الشركه عمارات 46 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك ايوب صبرى مايكل -  276

 الصدر منشية - شلى ش 19 ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 14952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مؤسسة -  277

 13شقة -السابع الحى -نصير بن موسى شارع55/ أصبح

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه كامل كمال بولس -  278

  االرضى بالدور محل الدويدار ش 49 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكى عبدالعال عامر -  279

  محل - الغربيه المرج - منصور الشيخ ش 122 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 21455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس سالم التواب عبد ياسر -  280

  الشرقيه النخل عزبه الجديده العصاره الوشاحى السالم عبد ش 4 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عيسى عبدالحليم مرفت -  281

 - محل - االربعين الملجأ ش من النور مسجد ش 9 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمود مليم محمد رمضان -  282

  الميثاق امتداد - اسماعيل محمد ش 17 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد محروس محمد -  283

  ناصر منشاة - السالم ش عمر فؤاد حارة 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد فوزى جوده -  284

  الهايكستب - المستقبل مدينة تى قطاع ب7 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس سيد فاروق سيد -  285

  االرضى بالدور مكتب يونس فاروق ش 2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  علي اسماعيل الحميد عبد محمد -  286

 .  محل - الوليد بن خالد ش 188 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد حسن عبدالحميد فاطمه -  287

  حسنى ش من عبدالكريم خضر ح 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق سليم احمد محمد -  288

 .  االرضي فوق االول بالدور شقة الحجر درب 26 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حنا رمزى ايهاب -  289

  شماع روبير ش 4 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على -  290

  خيرهللا عزبة - النجاح ش من االخالص ابو ش 12 عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحاس عامر احمد محمد نبيل -  291

 1 شقه مايو 15 مدينة ب 9 عماره د حى 5 مجاوره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  النصر سيف علي رمضان محمد -  292

 .  27 رقم بالعقار السمادت ش سيتي جراند كمبوند73 محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات العامه للمقاوالت السراج -  293

  الحرفيين - سالمه على ش 7 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد ميشيل كرم كرستين -  294

 6 الشقه من 1 غرفه الزهور ش 24 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 17963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل مجاهد موهوب مرجان مروان -  295

  الثالث الدور 23 شقه العاص بن عمرو جامع ميدان ش 10/  اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصيف فوزى مندى فادى -  296

 االميريه - المصرى الخليج ش من غنيم رشدى ش 41 عقار الرابع بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد على عبدالاله محمود -  297

  باالرضى 1 رقم - محل - الريحانى نجيب ش 6 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد نصرت السيد -  298

  العاشر الحى نصر م زهراء 1 رقم محل الميثاق ش10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صهيون ويصا سمير سمعان -  299

 االرضى الدور 1 شقه السادس الحى 3 مدخل 122 بلوك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد عبدالرحيم سيد ماجد -  300

 حوف وادى - التجارى بالمركز الضباط مدينة 11 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 21469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد محمد حمدي -  301

  نجيب محمد شارع من جريشه ابو بحر شارع 23 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان حسن احمد محمد -  302

  محل - التروللى من فهم قصر ش 48 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد يحيى طارق -  303

 4 برج عثمان ابراج 4 الدور 4 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس امين ناجى امين -  304

  ابوالسعود ش 25 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه صديق جمال احمد -  305

  القديمه البوسته ش 13- االرضى بعد االول الدور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عابد حماد عابد احمد -  306

  العقاد عباس ش 86 عقار 4 الدور - d7 مكتب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى محمد الدين صالح هبه -  307

 السادس الحى - االزهر جامعه - الجامعيه مبارك م امام الظاهر خليفه ش 13 عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتريس ابراهيم عتريس ابراهيم -  308

  االول الدور 4 شقه القبه سراى من مختار ش 8 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد احمد -  309

 2رقم محل -فيكتوريا ميدان1 ش10 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى حسن عالءالدين -  310

 الشروق -الورش منطقة 37 ق االول الدور 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود فتحى محمود -  311

  المقطم - د منطقه 390 ق 9 ش االرضى بالدور 4 محل 30 عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهمه محمد حمدى احمد -  312

  سيتى جاردن - النيل كورنيش ش 1073 عقار االول الدور 3 شقه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 14304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات العشري -  313

  الغربيه محافظة- السنطه - حسن السيد فاطمه ملك الجمهوريه ش من الكرم صيدلية ش//  يصبح ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 21486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عيسى عيد حسام -  314

 التاج ش من الكرجى ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان سيد محمد -  315

  الحرفيين - القانونيين تقسيم 2 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشهبه محمد احمد عمر -  316

 ج خليفه حدالوا عبد ش 35 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جرجس شوقى ابراهيم -  317

 1 محل البراد احمد ش 11 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسى داود الدين باهى فادى -  318

  االرضى فوق الثانى الدور 22 شقه المنيل شريف على ش 11 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة الدين صالح/ أصبح -  319

  المسله - درويش خالد ش 10 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح سيارات معرض -  320

  المسله - درويش خالد ش 10 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نصرهللا ابراهيم راندا -  321

  محل - البراوى موقف الحلو حلوانى بجوار بدوى احمد الشهيد ش ،:   الـتأشير

 تم 20201025 تاريخ وفي 21498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح ابراهيم عبدالسالم عبدالرسول عبدالسالم -  322

 4 الدور 418 شقه جاويش العزيز عبد ش 20 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عمر سماح -  323

  محل - شهى عزبة سعيد بور ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 21500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عبدالودود حلمى محمود -  324

 1 محل السفارات حى الخطاب بن عمر ش 4 بلوك 1 عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 18810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكتبى لالثات منصور -  325

 األول بالدور شقة -المأمون حسن شارع ب10عقار/ أصبح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز شفيق حسن هان شير -  326

  نصر مدينة زهراء - الميثاق ش ب3000 بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 20849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى عبدالسالم عبدالمالك عصام -  327

 الفان مال برأس -الماشية وتجارة لتربية مزرعة بنشاط -خاطر عزبة مركز/ بالعنوان أخر رئيسى إضاقة ،:   الـتأشير وصف, 

 جنيها

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد مجدى احمد -  328

 3 رقم محل المواردى ش 31 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى عبدالغنى سيد احمد -  329

  االرضى بعد االول بالدور شقه - حلوان حدائق النصر مدرسة ش مع الخشاب ترعة ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مختار محمد حسين -  330

 األرضى بالدور شقة االرضى الدور اإلباحية رفاعى ش23 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين حسن عبدهللا -  331

  نعمه قصر خلف االصالح ش من الفرن ش 5 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 4461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد اسماعيل عبدالعظيم حمدى -  332

 يكبالست والعات مصنع/ ليصبح العرب بياض بالعنوان الكائن األخر الرئيسى فى النشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حناوى حسنى عويضه رامى -  333

 النخل ع الطواله ترعة ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد عبدهللا محمود -  334

  صير ابو كفر الهدى مدينة - دياب محمد ش ناصية الشهيبى ش سعدى أ عماره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمود محمود السيد محمود -  335

  االرضى الدور 9 محل التجارى بدر مول االولى المجاوره االول الحى بدر مدينة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على السيد صباح -  336

 1 شقه الثانى الدور - الغربيه النخل عزبة الطوايله ترعة نايل السيد ش 12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 21505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسريع محمد على محمد -  337

  ارضى دور محل العشرين من الويفى سالمه ش 16 ،:   الـتأشير

 تم 20201026 تاريخ وفي 21504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديكور اعمال و والبويات الحدايد لتجارة امين -  338

  محل - العالى السد منشية 10 ش من 142 ش 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد عبدالفتاح ايهاب -  339

  بهيج محمود حاره 2 عقار االرضى الدور 1 شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمنعم محمد رشا -  340

 الميريالند مول 67 محل السباق ش أ 528 مربع ،:   الـتأشير

 وصف , العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان نصيف يوسف بولس -  341

 الحمراء الزاويه مساكن العبور ش 6 مدخل 24 بلوك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات مهدى -  342

 حافظ مصطفى منش عمان ش 184 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس شاكر مفيد مدحت -  343

 االرضى فوق االول بالدور شقه ابراهيم الخليل ش من  حسين محمد ح 2 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 17943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمطاعم القواس -  344

 الثوره ش 13 بالعقار االرضى بالدور 1 رقم شقه/ الكائن الفرع الغاء ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 17943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمطاعم القواس -  345

 الثوره ش 13 بالعقار االرضى بالدور 1 رقم شقه/ الكائن الفرع الغاء ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 17943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمطاعم القواس -  346

 الثوره ش 13 بالعقار االرضى بالدور 1 رقم شقه/  العنوان تعديل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 17943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمطاعم القواس -  347

 الثوره ش 13 بالعقار االرضى بالدور 1 رقم شقه/  العنوان تعديل ،

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور خميس محمد محمود -  348

 1 عقار سابقا 3 شقه التل ش من محمود محمد/ د ش 3 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى صادق ابراهيم راندا -  349

  االول الدور 3 محل عبدالمسيح صبرى عمارة ميرزا ش 14 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد رمضان حسن جمال -  350

  االرضى بالدور محل الوالده عزبة - الحديد السكه تقاطع الدواجن سور ش 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 18429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد عيد سيد عيد -  351

 1رقم باألرضى محل خلدون ابن ش من حلوة حارة10/ أصبح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات عبدالعدل -  352

 العاشر الدور 62 رقم شقه االولى المنطقه تقسيم 64 بلوك 3 رقم االرض قطعه على المقام البطراوى ش 19 ،:   الـتأشير وصف

  والبدروم واالرضى الميزانين فوق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد على -  353

  السنهورى عبدالرازق ش 42 بالعقار بدروم 2 محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالسميع فرج سعد محمد -  354

 رمضان محمود ش محل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 21516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب ابراهيم عبدالخالق عبدالفتاح عزت -  355

  محل - سابقا سالم اوالد المحمدى الهدى ش 12 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى صادق اشرف كيرلس -  356

  الثامن الدور 15 شقه االميريه الكابالت ش 67 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدابوالعال فرحات محمود احمد -  357

 شقه - الصفا مدينة الخزان طلمبات ش 46 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد حسن خالد -  358

  الفيوم ش من المالء عبدالقادر ش 10 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب عبدالعال زينهم سيد -  359

  بدران جزيرة عيروض يوسف ش 6 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب غالب عبدالحميد عاطف -  360

  الروبيكى - الجلود مدينة 44 كيه و 43 كيه رقم عنبر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد سليمان على -  361

  محل - المعراج - الرئيسى المركز العمل تصاريح جمعية تقسيم 5 ق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالحافظ محمود -  362

 االرضى بعد الثانى الدور 35 وحده الحلبى سليمان ش 15 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه سيد ناجى رامى -  363

 حاليا 7 سابقا 5 عقار االرضى الدور 1 محل الشافعى االمام التونسى ربيع ش من متفرع كامل عطفة 7 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده زكى كامل عمرو -  364

 محل الحاج بركه الزكاه مؤسسة ش من الرحمن عباد ش 1 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد جابر محمد هويدا -  365

 طاهر بن ش 10 عقار الرضى فوق االول الدور 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكوميه على محمد على يوسف -  366

  االرضى بالدور محل - السويس جسر - عبدالناصر جمال ش من روما عمارة 1 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 2703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رياض زكريا عبدالمسيح -  367

 القبة حمامات طي بني ش17/ أصبح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ عبدالحميد شوقى محمد زهرة -  368

 6 شقه العالى السد منشية غبور مزلقان ش 3 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجايبى رؤوف رفعت مينا -  369

 محل البوالقيه الترعه ش 73 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حسن محمد خلود -  370

  االرضى الدور 1 شقه - العاشر الحى - نصر مدينة زهراء الميثاق ش 1089 ،:   الـتأشير

 20201028 تاريخ وفي 21535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير االستيراد و المفروشات لتصنيع سمره على -  371

  هللا خير عزبة محمود احمد ش 7 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن رأفت حسن -  372

  االول الحى 3 وحده الرابعه المجاوره 201 فيال ،:   الـتأشير

 فوص,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 18797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنيامين  رشدى رضا رودينا -  373

 الثانى بالدور 21رقم الشقة من حجرة التاسع الشطر 10/1/ أصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 21536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد عابدين محمد -  374

  السخنه القطاميه طريق شمال 13 الكيلو 43 قطعه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 15558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم تهامى عبدالمحسن محمد -  1

 عمومية توريات/  اصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 8262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فؤاد سعيد -  2

 اإلستيراد/ نشاط الغاء

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 6283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محروس محمد -  3

 غذائية مواد توريد/ أصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 7847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على الحسينى على -  4

 اإلستيراد/ نشاط الغاء

 وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 15546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم تهامى عبدالمحسن وحيد -  5

 (العمالة توريد ودون واألعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة وترالكمبي فيماعدا) عمومية توريدات/ أصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 2749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المجيد عبد محمد هند -  6

 جمركى تخليص/ نشاط إضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 11828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منطاوى محمد عباس سعيد احمد -  7

 غذائية مواد وتغليف تعبئة/ أصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 21169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى المتولى احمد اسامه -  8

 (6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا) واإلستيراد والتصدير التجارية التوكيالت/ نشاط إضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 17448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته فوزى سمير جيهان -  9

 واكسسوارتها كمالياتها و السيارات تجارة//  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 20989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق شوقى رأفت مارينا -  10

 محمول وإكسسوار محمول بيع/ أصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 14369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان فهيم ابراهيم احمد -  11

 غذائية مواد توريد/ نشاط وحذف -سيارات وإصالح صيانة/ نشاط إضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 8687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد على محمد هيثم -  12

 اإلستيراد/ نشاط الغاء

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر بدوى حامد محمود ابراهيم -  13

 ماركت السوبر محالت وتشغيل وإدارة الغذائية المواد وتجارة تجارية وتوكيالت تصدير/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 يصبح:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 17536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لألخشاب برنس -  14

 العامه التوريدات و االخشاب لتصنيع مصتع// 

,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 18973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالبس لحياكة ربيع مؤسسة/ أصبح -  15

 مالبس حياكة/ أصبح:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 18973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالبس لتفصيل ربيع مؤسسة -  16

 مالبس حياكة/ أصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 16275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى محمد حسن محمد -  17

 الكمبيوتر فيماعدا) عمومية وتوريدات وطباعة وإعالن ودعاية والجرافيك التصميم واعمال تسويقية حلول/ أصبح:  التأشير

 (توريدالعمالة ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 21060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد صالح نصر -  18

 موبيليات ودهان نجارة ورشة/ أصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 14906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي سيد علي محمد -  19

 (6الجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا) اإلستيراد/ نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 20426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين محمد حسن احمد -  20

 المبانى ونظافة صيانة/ نشاط إضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 11767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنتر بيوتى حسنة -  21

 اتيلية/ نشاط إضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 8091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباشا جان سمير جوليان -  22

 عامة ومقاوالت تجارية توكيالت/ نشاط إضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 19464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى السيد كمال سمير سيد -  23

 غذائية مواد توريد/ نشاط إضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 14559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طموم سالم محمد طموم محمد عمرو -  24

 اإلستيراد/ نشاط حذف:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 12518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد عبدالوهاب محمد -  25

 اإلستيراد/ نشاط حذف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 11819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بيومى محمود محمد -  26

 . االستيراد نشاط حذف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 5238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خميس محمد سعيد -  27

 حدائق تنسيق وخدمة وافات حشرات ومكافحة ومشروبات اغذيه وخدمات واجهات ودهان وتطهير نظافه عموميه توريدا//  اضافة

 مواقعها ى حدائق وزراعة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 19402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حنفى على احمد -  28

 النظافه خدمات( العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر عدافيما)عمومية توريدات/ نشاط ضافة

 مواقعها فى حدائق وزراعة حدائق تنسيق وخدمة وافات حشرات ومكافحة ومشروبات اغذيه وخدمات واجهات ودهان والتطهير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 15581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسن هناء -  29

 عموميه توريدات مكتب/  اصبح

 وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 19189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الكريم عبد على نبيل -  30

 عمومية توريدات/  نشاط اضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 12491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سالم الوهاب عبد سالم -  31

 والتصدير االستيراد/  نشاط الغاء:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 12491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سالم الوهاب عبد سالم -  32

 والتصدير االستيراد/  نشاط الغاء:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 21092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمود محمد السيد محمد -  33

 . الغير لحساب معدات تاجير/  اضافة:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 18607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ عبدالرحمن عبدالحافظ ياسر -  34

 جاهزة مالبس بيع/ أصبح:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 16337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمود سليمان محمود -  35

 بضائع نقل خدمات/ نشاط إضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 19856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد شحاته محمد عنايات -  36

 العموميه والمقاوالت االطفاء ادوات و الصناعى االمن مهمات تجارة//  يصبح:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 21046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حابك محمد محمد طلعت -  37

 هندسيه استشارات//  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى خلف محمد خلف -  38

 الملزمه للجهات دشت ورق توريدات//  يصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 12917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حلمي طلعت محمد -  39

 ( الدينية والصحف المجالت فيماعدا)  مكتبة/ أصبح:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 15615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابوالعزم عبدالعال جبالى رباب -  40

 والتصدير االستيراد/  نشاط حذف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 20165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى ابراهيم فهمى ياسر -  41

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 21421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد عبدالسالم احمد -  42

 العمومية والمقاوالت( 6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا) واإلستيراد تصدير/ نشاط إضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 21490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى حسن عالءالدين -  43

 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما االستيراد/  اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 20690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فالمون نجيب رمزى سمير -  44

 التكييف وتركيب وتوريد إصالح/ نشاط إضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 20836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي يوسف علي محمد -  45

 (6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا) اإلستيراد/ نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 11279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن فاروق احمد -  46

 والتصدير اإلستيراد/ نشاط حذف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 9250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رزق حليم شنودة -  47

 (العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا) عمومية توريدات/ أصبح

 وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 12927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغالى مصطفى محمد محمد -  48

 والبطارخ األسماك انواع كافة وتجهيز تعبئة/ نشاط إضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط عديلت تم20201027 تاريخ وفي 18429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد عيد سيد عيد -  49

 حالقة صالون/ أصبح:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 18428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد السيد الدسوقى ابراهيم احمد -  50

 واألفات الحشرات ومكافحة والمستشفيات المنازل وتطهير تعقيم/ نشاط إضافة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 21495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة الدين صالح/ أصبح -  51

 سيارات تجارة/ أصبح:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 21495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح سيارات معرض -  52

 سيارات تجارة/ أصبح:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 6498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عزت عنتر عاصم -  53

 والتصدير اإلستيراد/ نشاط حذف

,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 5380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف عبدالفتاح مصطفى هللا هدية -  54

 والتوريدات التجارية والتوكيالت( 6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا) واإلستيراد التصدير/ أصبح:  التأشير وصف

 (العمالة توريد ودون واإلعالن الدعاية مواد ودون ومستلزماتة الكمبيوتر فيماعدا)

 

 

 

 

 


