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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  

 

 عن 34625 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا السيد محمد -  1

 بعد والحراسة االمن وخدمات االنترنت خدمات عدا فيما) بشريه تنمية كورسات تدريبية برامج ادارية هندسية استشارات

 4 مج 2 الحى 955 العمارة:  بجهة ،( 2020 لسنة 41 برقم امنية موافقة وله االزمة التراخيص على الحصول

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة عبده هاشم فوزى الرحمن عبد -  2

 ج139 محل 2 النخيل سنتر 11 الحى:  بجهة ، بالداخل رحالت مكتب عن 34624

 تجارة عن 34673 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرقص نظير حنا رامى -  3

 1 رقم محل 50 ع المركزى المحور االول الحى:  بجهة ، االقمشة

 عن 34617 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمام محمد عبدالسالم سماح -  4

 7 رقم محل المختار سنتر 7 الحى:  بجهة ، والمطاعم الكافيتريات مستلزمات وتوزيع توريد

 عن 34650 برقم 20210120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج حسين شكرى محمد -  5

 الثالث الدور-9رقم وحده-3ع-1مج-6الحى:  بجهة ،( الكمبيوترومستلزماته عدا فيما)عامه توريدات

 34606 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيزالبسيونى عبد السعيد احمد -  6

-161 ع- ب3 مرحلة -الخمائل مدينة:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما تجارية وتوكيالت عمومية توريدات عن

 33 شقة

 عن 34631 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد فتحى سامى سارة -  7

 علوى 28 محل التجارى المجد مول 12 الحى:  بجهة ، كهربائية توريدات

 عن 34579 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد لبيب رشدى رجب -  8

 6الحى العشوائيات بديل-55رقم عماره-2 رقم محل:  بجهة ، وعالفه عطاره

 مطعم عن 34592 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب على عبدهللا فؤاد -  9

 زايد الشيخ-A مبنى المعز مول 3 رقم محل:  بجهة ، جاهزه وجبات بيع

 عن 34678 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سدراك مسعد سعد مراد -  10

 سكيب سيتى:  بجهة ،. والموازين المصوغات مصلحة من الالزمة الموافقة على الحصول بعد ذهبية مصوغات تجارة

 53 وحدة 10 الحى

 عن 34721 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مهدى سليمان محمد -  11

 10 الحى 13 مج 1 شقة 84 ع زايد الشيخ:  بجهة ، ومقاوالت هندسية استشارات

 عن 34646 برقم 20210119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رمضان احمد حسين -  12

 1رقم محل-413عماره المسلحه القوات اسكان الفردوس مدينة:  بجهة ، كلين دراى

 عن 34633 برقم 20210118 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد محمد احمد رجب محمد -  13

 المصطفى سنتر 7 مج 11 الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما العمومية والتوريدات المحمول اكسسوارات بيع

 111 محل

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طنطاوى محمد ابراهيم الدين صالح حاتم -  14

 4 محل 14/8 ع1 مج 1 الحى زايد الشيخ:  بجهة ، صيدلية عن 34629

 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عزت عبدالمجيد محسن مروان -  15

 12 رقم محل والثانى االول الحى خدمات مركز االردنية سنتر:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع عن 34674

 عن 34695 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد موسى -  16

 3,2,1 رقم محل سوميد غرب بين المحصورة 12,13 رقم قطعة:  بجهة ، وحلوانى كافيه

 عن 34696 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان السيد فتحى -  17

 6 رقم محل المدينة مدخل الفردوس مدينة:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 34717 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد محمد خالد محمود -  18

 ثانى خدمى محور 63 قطعة االولى الصناعية المنطقة:  بجهة ، حريق انظمة وصيانة توريدات

 ، بقاله عن 34573 برقم 20210104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالباقى ابراهيم -  19

 6مج63 عماره 3 رقم محل 12الحى:  بجهة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 34567 برقم 20210103 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد سيد سميره -  20

 4 الحى التجارى المدينة مركز اول دور A19 رقم محل:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عمومية توريدات

 عن 34588 برقم 20210110 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مرجان عاطف ميشيل -  21

 شقة 84 عمارة - ع164 التعاونيات 10 الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر توريد ماعدا عمومية وتوريدات مقاوالت

 18 رقم

 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوى اللطيف عبد احمد محمد -  22

 االرضى الدورB(4 MIX ) عمارةB7 رقم محل هيلز بفرلى زايد الشيخ:  بجهة ، شوب وكافى مطعم عن 34611

 عن 34715 برقم 20210127 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف عزت مجدى احمد -  23

 االحياء جنوب 6 ح عمارة 103 - أ78:  بجهة ، عامة توريدات

 برقم 20210118 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرجال عبد احمد الحميد عبد احمد -  24

 8 محل الحرمين سنتر 4 مجاورة 16 الحى:  بجهة ، مطعم عن 34634

 عن 34702 برقم 20210126 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد عمادالدين سامى -  25

 6 الحى 7 مج 81 عمارة 7 رقم شقة:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عمومية توريدات

 محل عن 34566 برقم 20210103 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد منصور طه -  26

 ارضي 171 رقم محل لوجراند سنتر 7 مج 1 الحى:  بجهة ، وتنظيف ذبح( طيور) دواجن

 عن 34614 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدروس موسى بخيت رامى -  27

 والمصاحف الدينية والكتب والمجالت واصدارالصحف العمالة توريد عدا فيما مستندات وتصوير كتابية ادوات توريدات

 11 الحى 3مج م17 ع شقة:  بجهة ، 2020لسنة 98 امنية موافقة وله الالزمة التراخيص على الحصول بعد واالنترنت

 اكتوبر ثانى قسم

 عن 34647 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مختار احمد ايهاب نيرمين -  28

 VZ -318  رقم وحدة اركان مول زايد الشيخ:  بجهة ، العسكرية المالبس ماعدا واحذية واكسسوارات جاهزة مالبس بيع

 االرضي فوق االول الدور

 عن 34720 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم الباب فتح جمال محمد -  29

 ارضى دور 27 رقم التجارى االمل سنتر:  بجهة ، صاج عيش مخبز

 انتاج عن 34707 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حسن احمد -  30

 ثانى قسم 6 ح - المستقبل - االردنية سنتر 50 رقم محل:  بجهة ، سياحى خبز

 عن 34603 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فاروق بهجت احمد -  31

 6الحى 6 مج 7 عمارة 2 شقة:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عمومية وتوريدات عامة مقاوالت

 34645 برقم 20210119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد الستار عبد محمد عمر -  32

 17 رقم محل النهضة سنتر 8 مج الرابع حى:  بجهة ، شوب كوفى عن

 توريد عن 34655 برقم 20210120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن كامل محمد ايمن -  33

 الحى االولى المجاورة 67 رقم عمارة زايد الشيخ:  بجهة ، الغير لدى والصيانة الكهربائية والساللم المصاعد وتركيب

 1 رقم شقة التاسع

 توريد عن 34655 برقم 20210120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن كامل محمد ايمن -  34

 الحى االولى المجاورة 67 رقم عمارة زايد الشيخ:  بجهة ، الغير لدى والصيانة الكهربائية والساللم المصاعد وتركيب

 1 رقم شقة التاسع

 عن 34671 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنعيم محمد محمود سميه -  35

 مكتب 11 الحى 2 النخيل سنتر:  بجهة ،( ومستلزماته الكمبيوتر توريد ماعدا) بالداخل عمال ونقل عمومية توريدات

 هـ 32 رقم ادارى

 عن 34670 برقم 20210124 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوار محمود حامد حسام ياسر -  36

 االول الحى 2 مج 324 عمارة 1 رقم محل:  بجهة ، بانواعه البن وتجارة والكافيهات المطاعم وتجهيز ادارة

 عن 34591 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمد حسين احمد -  37

 ستار فايف مول 235 رقم محل:  بجهة ، الميكانيكية واالالت المعدات غيار قطع توريد

 34590 برقم 20210110 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعال عبدالرازق عبوده -  38

 87,  85 محل من برتيشن الثانى الدور مول دياموند:  بجهة ، الموبايل اكسسوارات بيع عن
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 34620 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عالءالدين مصطفى -  39

 10رقم مكتب-748-3مج-2الحى:  بجهة ، عقارى استثمار عن

 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والرحالت العمال لنقل ابوالدهب مكتب -  40

 1 رقم شقة ثالث قسم عثمان مساكن 621:  بجهة ، عمال نقل مكتب عن 34589

 عن 34572 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد لطفى لهادىا عبد -  41

 المسلحة القوات - الفردوس- أ محل -325 عقار:  بجهة ، رجالى كوافير

 توريد عن 34708 برقم 20210126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رضا محمد رشا -  42

 ، حشرية ومستلزمات وبيطرية غذائية ومكمالت ومطهرات وتجميل طبية ومستحضرات طبية وغير طبية مستلزمات

 زايد الشيخ 16 الحى 4 مجاورة 4 عمارة 30 شقة:  بجهة

 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرينة السيد سليمان عبدالحميد محمد -  43

 118ورشة االوسط الشرق مجمع 3 حى:  بجهة ، وتوريدات خراطة ورشة عن 34632

 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار عبدالغنى ماجد احمد/ الدكتور صيدلية -  44

 2/8 عمارة الرابعة المجاورة عشر الحادى الحى زايد الشيخ:  بجهة ، صيدلية عن 34706 برقم

 عن 34605 برقم 20210113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم جميل ثروت -  45

 A3 -3 محل - 7 سنتر -االولى المجاورة-السابع الحى-زايد الشيخ:  بجهة ، كلين دراى

 بيع عن 34602 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب راغب احمد محمود -  46

 2 مج 1 محل 393 عمارة 1 الحى:  بجهة ، الشيشة

 عن 34680 برقم 20210124 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهم حلمى احمد عبدالرحمن -  47

 أ برج 8 رقم محل مول سيتى الدين على مول 7الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عموميه توريدات

 عن 34718 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس شكرى يحى هبة -  48

 زايد الشيخ هيلز بيفرلى 17 حى أ خ مبنى 13 عقار:  بجهة ، صيدليات وتشغيل ادارة

 34586 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد ابراهيم عاطف احمد -  49

 االرضي بالدور 1 ش 2 مج ه نموذج 79 فيال:  بجهة ، الثقيلة المعدات تاجير عن

 تسويق عن 34574 برقم 20210104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد فؤاد مصطفى -  50

 سعد حسن احمد ش 862 م 4 مج 4 ح:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عامة وتوريدات غذائية وسلع غذائية مواد

 1 رقم شقة 1 الدور

 عن 34714 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين عبدهللا محمود فهمى -  51

 الرمل قسم - فيكتوريا - سيبويه من شميل شامين 14 امام:  بجهة ، مطعم

 عن 34714 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين عبدهللا محمود فهمى -  52

 ماجدة ميدان السابع الحى 328 رقم العقار:  بجهة ، مطعم

 عن 34701 برقم 20210126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس لوقا فايز ماهر -  53

 14 وحدة ميرفانا سنتر 2 مج 4 الحى:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 34619 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على توفيق مجدى محمد ابراهيم -  54

 1 رقم وحدة 1296 ق 5 مج 2 الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عمومية توريدات عن

 34658 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالوهاب محمود عادل -  55

 4 و 3 الحى خدمات مركز 11 عقار االرضي فوق االول الدور 7 رقم وحدة:  بجهة ، وتصدير عامة مقاوالت عن

 توريد عن 34694 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد جمال محمد -  56

 ابوبكر 245 عقار الثالث الدور 3 رقم مكتب ادارى مقر:  بجهة ، المصاعد واصالح وصيانة المصاعد مستلزمات

 6 ج الجزائرى

 عن 34701 برقم 20210126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس لوقا فايز ماهر -  57

 14 وحدة ميرفانا سنتر 2 مج 4 الحى:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 34569 برقم 20210104 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامة للمقاوالت الوفا ابو -  58

 6 الحى القومى االسكان 16 عمارة 3 رقم مكتب:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 34577 برقم 20210105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد محمد اسامة -  59

 الثالثة الصناعية االوسط الشرق مجمع 9 رقم ورشة:  ةبجه ، المعدات صيانة ورشة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 34613 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف سعد برسوم ماريا -  60

 زايد الشيخ المركزى المحور سفن سيتى مول االرضى الدور 1 وحدة:  بجهة ، المجوهرات تجارة

 عن 34644 برقم 20210119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنبر عبدالعزيز احمد محمد -  61

 1 محل 105 عمارة ابوالوفا مشروع 6 الحى:  بجهة ، والمجمدات الطيور انواع جميع تجارة

 عن 34681 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وجدى محمد/ د صيدلية -  62

 المركزى المحور والتعمير االسكان بنك عمارات االرضي الدور 4 بلوك 32 محل:  بجهة ، صيدلية

 عن 34726 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سفاوى طه يوسف احمد -  63

 51 م د 2 شقة 5 مج 6 ح:  بجهة ، سيارات وايجار تشغيل رحالت مكتب

 عن 34641 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر احمد بكر ميرفت -  64

 الحى التجارى المدينة مركز:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما العمومية والتوريدات السيارات غيار قطع توريدات

 االول الدور أ19 الوحد 4

 عن 34628 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد عباس احمد جمال -  65

 هيلز بفرلى 144 ع 16 الحى زايد الشيخ:  بجهة ، مطعم

 34583 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى فريد انور محمد فريد -  66

 19 م.  I A مبنى المعز مول 2 مج 12 الحى زايد الشيخ:  بجهة ، عقارى استثمار عن

 عن 34661 برقم 20210121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عبدالحفيظ سيد احمد -  67

 55 عمارة 4 مج 6 الحى:  بجهة ، الصناعية المنشات وتشغيل ادارة

 مكتب عن 34660 برقم 20210121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين على عيد رجب -  68

 34 شقة 24 عمارة الياسمين مشروع:  بجهة ، رحالت

 عن 34690 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالحين سيد غادة -  69

 التجارى الندى مركز - الثالث الدور 408-زايد الشيخ:  بجهة ، عمومية وتوريدات وتصميم ديكور

 عن 34576 برقم 20210105 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى طه فتحى محمد -  70

 12 الحى -5 مج -43 عمارة - 3 رقم محل:  بجهة ، عامة توريدات

 عن 34598 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدهللا احمد اسالم -  71

 ب2رقم محل-الريحان سنتر- البشاير حى 11الحى:  بجهة ، عطاره

 برقم 20210126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدهللا محمد مصطفى محمود -  72

 11 الحى - 7 مج -17 عمارة- 5 محل:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر فيماعدا عمومية توريدات عن 34703

 34692 برقم 20210126 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالسالم عبدالجواد -  73

 20 رقم مكتب المعز سوق( A1)مبنى 2 مج 12 الحى زايد الشيخ:  بجهة ، الغير لحساب وايجار بيع عقارى تسويق عن

 الجيزة

 عن 34722 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح ابراهيم هيام -  74

 2 شقة 3 عقار 6/15 منطقة الثانية العمرانية 11 الحى:  بجهة ، عمومية وتوريدات تصدير

 34593 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عبدالجواد السيد مصطفى -  75

 8 مج 3 الحى 1732 عقار 11 و 10 و 9 ارقام محالت:  بجهة ، مالبس توريد عن

 عن 34580 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عباس محمد شريف -  76

 زايد الشيخ المهندسين حدائق التجارى بالمول االرضى الدور 2رقم محل:  بجهة ، وجبات توريد مطعم

 عن 34601 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف محمد عزت ياسر -  77

 2 مج خدمات مركز 2 مج 11 حى الحرم سنتر االرضي الدور 15 محل زايد الشيخ:  بجهة ، شرقية ماكوالت مطعم

 تجارة عن 34731 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ثابت حسن على -  78

 العلوى الدور 51 محل الهداية سنتر المتميز الحى:  بجهة ، الكهربائية االدوات

 34688 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح الجليل عبد محمود -  79

 ثانية مرحلة الجيزة ابناء 2 محل 60 ع:  بجهة ، وسباكة كهربائية وادوات بويات عن

 مركز عن 34711 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد حسن على -  80

 زايد الشيخ ارضى11محل- المهندسين سنتر -1مج االول الحى:  بجهة ، شاشات صيانة



 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

 عن 34563 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض قبيصى سالم سحر -  81

 2 خدمى محور 47،46 ف 2ص:  بجهة ، تسليح حديد تجارة

 مطعم عن 34578 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تلجبينى ابراهيم سامى -  82

 1 مجاورة - الخدمات منطقة - 11 محل الدين على سنتر - 4 الحى:  بجهة ، معجنات

 تجارة عن 34684 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد احمد خالد منه -  83

 التاسع الحى - التعمير سنتر -س7 رقم محل:  بجهة ، والتصدير زراعية محاصيل

 تجارة عن 34684 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد احمد خالد منه -  84

 التاسع الحى - التعمير سنتر -س7 رقم محل:  بجهة ، والتصدير زراعية محاصيل

 عن 34700 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد عبدالحليم عاطف -  85

 االول الدور 4 شقة الثانية العمرانية 19 مج 13 عمارة:  بجهة ، تشطيبات

 عن 34622 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشر احمد محمد محمود -  86

 الثالثة ص 12 مبنى 202 ورشة االمل مجمع 3 ص:  بجهة ، وتوريدات خراطة ورشة

 عن 34698 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف اساف عدلى ايهاب -  87

 2 رقم شقة 3 ع 30 شارع سيتى هرم:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 عن 34665 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومية للتوريدات العتر -  88

 و 4 رقم عقار والمروة الصفا الفردوس:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عمومية توريدات

 بيع عن 34685 برقم 20210125 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نواره محمود محمد تامر -  89

 زايد الشيخ 28 محل 2 المجاورة 12 الحى المعز سنتر 1 مبنى:  بجهة ، ومكسرات بن

 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضيف احمد محمد احمد صابر اسالم -  90

 رقم مكتب االمل سنتر- االول الحى:  بجهة ،(  ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا) ومقاوالت عموميه توريدات عن 34679

 علوى 30

 عن 34723 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد احمد طارق -  91

 الدور 72 محل زمزم مول 7 الحى:  بجهة ، الصيدليات ولزوم التجميل ومستحضرات الطبية المستلزمات وتوزيع تجارة

 73 ومحل 6 مج الثانى

 عن 34582 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى عبدالنبى يحى سليم -  92

 ارضي 9 رقم محل الجهاز سنتر 2 مج 3 الحى:  بجهة ، سيارات وكهربائي ميكانيكا ورشة

 عن 34570 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حنفى خضر ندا -  93

 الخمايل 14 وحده الخمايل شارع اول  32رقم:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما عموميه توريدات

 عن 34637 برقم 20210119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد محمد المنعم عبد محمد -  94

 4 شقة أ36 ع 11 مج 6 ح:  بجهة ، وتصدير استيراد

 عن 34639 برقم 20210119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى ابراهيم السيد ابراهيم -  95

 الزهور مول 1 عمارة ب28:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما عمومية وتوريدات السيارات غيار قطع تجارة

 12 الحى سيتى

 34668 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمولى رمضان فرج -  96

 15ق-1المجاوره-1الحى:  بجهة ، عامه مقاوالت عن

 34705 برقم 20210126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم جامع عبدالستار جمعة -  97

 محل البركة سنتر 3 مجاورة 11 الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر توريدات عدا ما وهندسية عمومية توريدات عن

 10 رقم

 عن 34663 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض محمد سامى اسالم -  98

 االرضي بالدور محل 47/45 عمارة 1 مج 2 الحى:  بجهة ، محمصة

 عن 34697 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباسط سالم عبدالغنى محمد -  99

 116 فيال الياسمين كمبوند زايد الشيخ:  بجهة ، ومقاوالت عقارى استثمار

 عن 34607 برقم 20210113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد فاروق احمد -  100

 عدا فيما ومقاوالت تجارية وتوكيالت غيارها وقطع الطبية االجهزة وتوريد وتصدير واستيراد عمومية توريدات



 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

 الثالث الدور 50 عمارة 7 شقة:  بجهة ،. 6 المجموعة من 36 الفقرة من 19 المجموعة عدا وفيما ومستلزماته الكمبيوتر

 السادسة السياحية

 عن 34677 برقم 20210124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح يونس عبدالرحمن -  101

 الصناعيه المنطقه متر300 الشباب مخازن 128 رقم قطعه:  بجهة ، التجميل ومستحضرات والعطور المنظفات تصنيع

 الثالثه

 مينى عن 34686 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريان ماركت مينى -  102

 24 عمارة بجانب بقالة كشك -2 مج -12الحى:  بجهة ، ماركت

 عن 34733 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف خليفه محمد احمد -  103

 الثانيه المجاوره االول الحى-85 عماره:  بجهة ، والمقاوالت البناء مواد تجارة

 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقارى والتسويق لالستثمار ابراهيم مؤسسة -  104

 6 رقم مكتب 5 الدور 1 برج 1 بالزا برعى ابراج:  بجهة ، عقارى وتسويق استثمار عن 34568 برقم

 34581 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناكوارى ابوبكر شيهو ابراهيم -  105

 ق-5رقم اداريه وحده:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال التجاره يزاول اال على) حكوميه خدمات عن

 بيتك ابنى-1 رقم التجارى السوق -ه

 34626 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرينه عطوه رشاد محمد السيد -  106

 3 ورشه امام حماده ش 4رقم االمل مجمع 3الحى:  بجهة ، وتوريدات خراطه ورشة عن

 عن 34635 برقم 20210118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا نسيم سمير بوال -  107

 السادسه الصناعيه المنطقه -م300 الشباب مخازن شارع 124 رقم قطعة:  بجهة ، معادن وتشكيل تصنيع

 34642 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود يوسف ابراهيم وائل -  108

 12 الحى 1 مبنى الجمهورية شارع الجمهورية مول 25:  بجهة ، المصانع ومهمات ستيل االستانلس تجارة عن

 عن 34672 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم صابر سالم ابراهيم -  109

:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا واالالت العدد وتوريد والشركات المصانع مستلزمات وتوريد العمومية التوريدات

 القدر ليلة المركزى المحور طيبة سنتر مول جرند 244 محل

 ، مطعم عن 34689 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفارس كبابجى -  110

 الخليل سنتر 11 الحى 1171 ب - ب عقار 2 العمرانية:  بجهة

 عن 34710 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالعال عالم احمد -  111

 14 عمارة 5 مجاورة 12 الحى 3 محل:  ةبجه ، تشطيبات

 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالحارث عاشور سوزان -  112

-أ مبنى- مول سيتى-الدين على ابراج -االرضى فوق االول الدور-2رقم محل:  بجهة ، مستندات تصوير عن 34724

 السابع الحى

 عن 34730 برقم 20210131 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهنسى السيد محمد منتصر -  113

 26محل الحريه سنتر-5 مجاوره-5الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عموميه توريدات

 عن 34643 برقم 20210119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالموجود الشاذلى -  114

 6 رقم محل النهضه سنتر 8مجاوره الرابع الحى:  بجهة ، شوب كوفى

 عن 34640 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين عزيز هللا فرج مروى -  115

 95 وحدة ماك مول 12 الحى:  بجهة ، عمومية توريدات

 عن 34662 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال حسن رجب احمد -  116

 17 مكتب 8 و 7 الحى خدمات مركز الدالى سنتر:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا الطبية االجهزة وصيانة توريد

 ب

 34693 برقم 20210126 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابراهيم احمد نجيب محمد -  117

 المركزى المحور ب 67 عقار 7 رقم محل:  بجهة ، مهنية وقاية ومستلزمات يدوية عدد تجارة عن

 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج عبدالكريم مصطفى عبدالرحمن -  118

 دوبليكس فيال 31عماره الخامس الحى بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، ماركت سوبر عن 33233

 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج عبدالكريم مصطفى عبدالرحمن -  119

 1مج 5 الحى-65محل-الدوحه سنتر:  بجهة ، ماركت سوبر عن 33233



 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

 عن 34596 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نخله عدلى عزت ساندرا -  120

 زايد الشيخ-10 الحى  2مج االرضى الدور 19 العقار 2شقه:  بجهة ، تجميل مركز

 34608 برقم 20210113 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهرى الرازق عبد محمد اسماء -  121

 5 مكتب-مول رنا شارع-15 ع -1 مج-3الحى:  بجهة ، عامة ومقاوالت عقارى استثمار عن

 عن 34615 برقم 20210114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا عياد المسيح عبد ابرام -  122

 ارضى دور 2 رقم محل 26 عمارة 9 مجاورة 6 الحى:  بجهة ، واالكسسوارات المحمول لبيع محل

 عن 34636 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد حامد ربيع احمد -  123

 204 وحده 2/1 رقم عقار المصريه بيت مشروع اكتوبر حدائق:  بجهة ، عقاريه تشطيبات

 عن 34669 برقم 20210124 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاشه صابر على صابر -  124

 ارضى 126 محل الحسين سنتر السادس الحى:  بجهة ، ورحالت عمال نقل مكتب

 34725 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبداللطيف محمد ايمن -  125

-هيلز بيفرلى-زاووك مول-10 ع -2رقم محل:  بجهة ، ومستلزمانه الكمبيوتر عدا فيما عموميه وتوريدات مطعم عن

 زايد الشيخ

 مطعم عن 34609 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين احمد عمرو -  126

 المركزى المحور شارع ستارز سيتى بمول 22/6 رقم ومحل 15/6 رقم محل:  بجهة ، وكافيتريا

 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع لتجارة البحقيرى -  127

 6,5الحى خدمات محور المختار مدينة -1رقم بالعقار2 رقم محل:  بجهة ، السيارات غيار وقطع تجارة عن 34709

 34594 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطبالوى محمود محمد ابراهيم -  128

 زايد الشيخ - هيلز بيفرلى 17 رقم بالمول 24 مكتب:  بجهة ، عقارى استثمار عن

 عن 34600 برقم 20210112 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد نظير عزت حسنى -  129

 3 زايد مدخل بجوار دهشور وصلة اوت شل وقود محطة زايد الشيخ:  بجهة ، السريعة الوجبات لتقديم مطعم

 عن 34651 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده صادق فهيم عاطف -  130

 بيتك ابنى مشروع 6 منطقة 3رقم سنتر 4 محل:  بجهة ، وسباكة وبويات حدايد

 بعد الدهب بيع عن 34699 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جولد رؤف -  131

 االرضى بالدور 1 شقة 42 ع 846 الحى:  بجهة ، والموازين الدمغة مصلحة نم الالزمة التراخيص على الحصول

 ، صيدليه عن 34597 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى صيدلية -  132

 11الحى الشماليه التوسعات التعاونى االتحاد مشروع-63 عماره-5 رقم محل:  بجهة

 برقم 20210119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذاء وتجارة االسماك لتصنيع نجا -  133

 االرضى بالدور شقة 7ع 6مج 6الحى/ بالعنوان رئيسي له:  بجهة ، الغذائية المواد وتجارة االسماك تصنيع عن 34144

 م64 مكتب

 برقم 20210119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذاء وتجارة االسماك لتصنيع نجا -  134

 41 قطعة الثانية الصناعية المنطقة:  بجهة ، الغذائية المواد وتجارة االسماك تصنيع عن 34144

 عن 34729 برقم 20210131 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد احمد فيصل -  135

 15 عمارة 1 مج االول الحى:  بجهة ، وشيكوالتات حلويات

 عن 34712 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود فهمى حسن طارق -  136

 C2-4 بالزا المعز مول زايد الشيخ:  بجهة ، سريعة وجبات مطعم

 عن 34627 برقم 20210118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على خضيرى محمد -  137

 االول الدور 431 ع 3 مج 2 الحى:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما العمومية والتوريدات المقاوالت

 عن 34687 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيدعبدهللا عبدهللا محمد -  138

 الثانى الدور-10- مكتب مول اندجر  3الحى:  بجهة ، خشبيه توريدات

 عن 34595 برقم 20210111 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خيرى عمرو احمد -  139

 ميدان - السادسة السياحية - 70 عقار- االرضى بالدور شقة:  بجهة ،( ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما) عمومية توريدات

 جهينة



 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

 عن 34595 برقم 20210111 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خيرى عمرو احمد -  140

 ميدان - السادسة السياحية - 70 عقار- االرضى بالدور شقة:  بجهة ،( ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما) عمومية توريدات

 جهينة

 عن 34584 برقم 20210106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشلح محمد السيد امام السيد -  141

 12 مكتب 6 دور 7 برج ستارز سيتى 11 ح:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا عمومية توريدات

 34656 برقم 20210121 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم محمد عبدالعظيم محمد -  142

 2 محل 9 مج 43 عمارة 6 الحى:  بجهة ، جملة غذائية مواد تجارة عن

 عن 34728 برقم 20210131 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سليمان عبدهللا هشام -  143

 الواحات شارع 10 شقة 436 بالعقار عثمان مساكن:  بجهة ، مصانع مستلزمات وتوريد وتشطيبات عامة مقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20000.000   مالها ،رأس  الزراعية المنتجات انواع جميع وبيع توريد  ،  شركة   وشركائها حسن محمد هناء -  1

 امام الشمالية التوسعات:  بجهة ، الزراعية المنتجات انواع جميع وبيع توريد عن ، 34585 برقم 20210106 فى ،قيدت

 3 محل التجارى المول اشراقة كمبوند 8 الحى

 100000.000   مالها ،رأس  الهندسية واالستشارات العامة المقاوالت  ،  شركة   وشركائه محمد احمد اسالم -  2

 8 الحى الشمالية التوسعات:  بجهة ، الهندسية واالستشارات العامة المقاوالت عن ، 34727 برقم 20210131 فى ،قيدت

 4 رقم محل التجارى المول اشراقة كمبوند

 فى ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس   الهندسيه التصميمات  ،  شركة   وشركاؤه مخلوف جمال مؤمن -  3

 كابيتال مول B2 مبنى-4بالدور 403 اداريه وحده:  بجهة ، الهندسيه التصميمات عن ، 34630 برقم 20210118

 زايد الشيخ بيزنيس

 وابواب معدنيه وخزانات جمالونات معدنيه هياكل وتصنيع اقامه  ،  شركة   وشركائها محمد سيد محمد خلود -  4

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   حديد معدن اثاث تصنيع معدنى وسور الوميتال واعمال حديد وشبابيك

 واعمال حديد وشبابيك وابواب معدنيه وخزانات جمالونات يهمعدن هياكل وتصنيع اقامه عن ، 34675 برقم 20210124

 الثالثه الصناعيه63 ق:  بجهة ، حديد معدن اثاث تصنيع معدنى وسور الوميتال

 20210120 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   عموميه توريدات  ،  شركة   وشركاه زيد ابو العزب خالد -  5

 11 الحى 3مجاوره 2عماره 2 رقم مكتب:  بجهة ، عموميه توريدات عن ، 34653 برقم

 والمجمده الطازجه والخضروات الفاكهه جميع وتصدير استيراد  ،  شركة   وشريكته السيد احمد محمد كريم -  6

 عن ، 34713 برقم 20210127 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   والتقاوى واالعالف الزراعيه والحاصالت

 شقه:  بجهة ، والتقاوى واالعالف الزراعيه والحاصالت والمجمده الطازجه والخضروات الفاكهه جميع وتصدير استيراد

 فيل بارك  al عماره الخامس الدور 21

 ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس  وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشركاه البرعى عبدالعزيز كمال -  7

 ب مبنى 329 شقه الدين على مجمع 12الحى:  بجهة ، وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 34654 برقم 20210120 فى

 القدر ليلة-الثالث الدور

 االلكترونيه واالنظمه المدمجه االنظمه وتوريد وتنفيذ تطوير  ،  شركة   وشركاه سيد عبدالمحسن حسنى محمود -  8

 االنظمه وتوريد وتنفيذ تطوير عن ، 34575 رقمب 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   االنترنت دون

 العاشر الحى االولى المجاوره شارع17:  بجهة ، االنترنت دون االلكترونيه واالنظمه المدمجه

   مالها ،رأس   المستعمله البراميل وتجارة الصناعى االمن مهمات  ،  شركة   وشريكها رزق احمد نادى سيده -  9

:  بجهة ، المستعمله البراميل وتجارة الصناعى االمن مهمات عن ، 34562 برقم 20210103 فى ،قيدت 19000.000

 السادس الحى االردنيه سنتر112

   مالها ،رأس  كهربائية ومولدات محركات لف ورشة  ،  شركة   وشريكه معوض فوزى سالم عبدهللا -  10

 وحدة:  بجهة ، كهربائية ومولدات محركات لف ورشة عن ، 34621 برقم 20210117 فى ،قيدت 10000.000

 3 الصناعية المنطقة 146 رقم قطعة مبارك مجمع االرضي الدور 2ب مبنى 113 رقم صناعية



 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

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  عقارى استثمار  ،  شركة   وشريكه عبدهللا عبدالمقصود عبدهللا كريم -  11

 السابع الحى  51 رقم عقار االرضى بالدور 2 رقم وحده:  بجهة ، ارىعق استثمار عن ، 34719 برقم 20210127

 زايد الشيخ- الثانيه المجاوره

 االلومنيوم وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   سالم مختار فتحى احمد وشريكه عثمان محمود محمد وجيه محمد -  12

 وتوريدات مقاوالت عن ، 34666 برقم 20210121 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   سى فى والبى والزجاج

 الثانى الدور-55عماره- االولى المجاوره -الرابع الحى:  بجهة ، سى فى والبى والزجاج االلومنيوم

   مالها ،رأس  والتغليف التعبئة ومواد بالستيك وشنط اكياس تصنيع  ،  شركة   وشركاه السيد عبدالرحمن محمد -  13

 بجهة ، والتغليف التعبئة ومواد بالستيك وشنط اكياس تصنيع عن ، 34616 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000

 596 ق - الثالثة الصناعية المنطقة امتداد: 

 برقم 20210106 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  عقارى تسويق  ،  شركة   وشركاه ممدوح محمد -  14

 رقم قطعة 40 جاليرى مجمع الشمالى بالبرج ثانى دور 2 رقم اجتماعات غرفة:  بجهة ، عقارى تسويق عن ، 34587

 زايد الشيخ ووتر كريزى محور 40

 العقارى واالستثمار العامة والمقاوالت الجاهزة الخرسانة توريد  ،  شركة   وشريكها حافظ قرشى عزه -  15

 34638 برقم 20210119 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس.  ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا العمومية والتوريدات

. ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا العمومية والتوريدات العقارى واالستثمار العامة والمقاوالت الجاهزة الخرسانة توريد عن ،

 2 مج 8ح المركزى المحور 39  عقار 6 رقم وحدة:  بجهة ،

 100000.000   مالها ،رأس   العموميه والتوريدات المتكامله المقاوالت  ،  شركة   وشريكته السيد رؤف محمد -  16

 الحى لوجراند سنتر:  بجهة ، العموميه والتوريدات المتكامله المقاوالت عن ، 34683 برقم 20210125 فى ،قيدت

 143 محل -8 مجاوره االول

 ،رأس  والتصدير( ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا) العمومية التوريدات  ،  شركة   وشريكه عبدالمقصود خالد هشام -  17

( ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا) العمومية التوريدات عن ، 34704 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 المركزى المحور شارع التجارى الدين على مجمع أ مبنى 75 رقم محل:  بجهة ، والتصدير

 فيما) والتوريدات والمثلجات كريم االيس منتجات وتوزيع الغذائيه المواد تجاره  ،  شركة   وشركاه خالد محمد -  18

 تجاره عن ، 34618 برقم 20210117 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس(   ومستلزماته الكمبيوتر توريد عدا

:  بجهة ،(  ومستلزماته الكمبيوتر توريد عدا فيما) والتوريدات والمثلجات كريم االيس منتجات وتوزيع الغذائيه المواد

 الثالثه الصناعيه المنطقه امتداد- 11رقم قطعه

   مالها ،رأس  ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا وتوريدات عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكه زكريا يحيى احمد -  19

 ، ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا وتوريدات عمومية مقاوالت عن ، 34664 برقم 20210121 فى ،قيدت 100000.000

 12 شقة 19 عقار 2 مج االول الحى زايد الشيخ:  بجهة

 وتقسيم العقارى االستثمار  ،  شركة   احمد الرحمن عبد طه يوسف/ وشريكه محمد القادر عبد العزيز عبد -  20

 واعمال الفندقية واالجنحة والشقق التجارية والموالت( الثابتة)والفنادق السياحية القرى وتاجير وتشغيل ادارة االراضى

 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس.  والجرانيت ارخام وتوريدات العمومية والمقاوالت العامة والتجارة االندسكيب

 السياحية القرى وتاجير وتشغيل ادارة االراضى وتقسيم العقارى االستثمار عن ، 34565 برقم 20210103

 العمومية والمقاوالت العامة والتجارة االندسكيب واعمال الفندقية واالجنحة والشقق ريةالتجا والموالت( الثابتة)والفنادق

 جمال بمحور الوطنى الدفاع بمجلس بالجراج االرضى بالدور 1 ش 9 بالفيال شقة:  بجهة ،. والجرانيت ارخام وتوريدات

 الناصر عبد

 المشروعات اقامة فى الحق وللشركة والمطاعم الكافيهات ادارة  ،  شركة   وشريكه كشك محمد عبدالقادر السيد -  21

 ، 34667 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  الغير مع باالشتراك او بمفردها والمكملة المماثلة

 ، الغير مع باالشتراك او بمفردها والمكملة المماثلة المشروعات اقامة فى الحق وللشركة والمطاعم الكافيهات ادارة عن

 7 الحى المركزى المحور 303 عقار االرضي الدور 12 رقم محل:  بجهة

   مالها ،رأس  البناء مواد وتوريدات عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكه صابر نجيب محمد حمد -  22

 5 ىالح:  بجهة ، البناء مواد وتوريدات عمومية مقاوالت عن ، 34676 برقم 20210124 فى ،قيدت 250000.000

 ثان اكتوبر6 1 شقة 75 عمارة 1 عقد 1 مج



 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

(   ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما) العموميه التوريدات,العامه المقاوالت  ،  شركة   وشريكه محمد سيد تامر -  23

 فيما) العموميه التوريدات,العامه المقاوالت عن ، 34652 برقم 20210120 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس

 12 رقم مكتب االردنيه برج المكرمه مكه ش 1رقم عماره:  بجهة ،(  ومستلزماته الكمبيوتر عدا

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   16199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم السعيد محمد ممدوح   - 1

 للوفاه القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   4095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم على ابراهيم مجدى   - 2

 التجارة لترك القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   4095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم على ابراهيم مجدى   - 3

 الرئيسي المحل اللغاء القيد محو  السجل

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   20077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين عز محمد محمد الدين عز احمد   - 4

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   34049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العابدين زين فتحى محمد اسامه احمد   - 5

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   19376:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر العظيم عبد محمد رباب   - 6

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   27732:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز محمد عبدالقادر عبدالعزيز   - 7

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   19078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد عبدالحميد مجدى   - 8

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   13459:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا فارس محمد حازم   - 9

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   11153:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرجانى محمود فرجانى   - 10

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   31093:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تمام على محمد غيبى   - 11

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   22309:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد صالح عبدالمنعم صابرين   - 12

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   22756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمد احمد حسن   - 13

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   32337:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف سعيد رمزى منى   - 14

 التجارة لترك القيد محو  السجل

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   14474:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االعمال رجال لخدمة النحلة   - 15

 التجارة لترك القيد ومح  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   23291:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد عبدالعال احمد   - 16

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   28680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن مصطفى محمد   - 17

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو



 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

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   16396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهبه عشرى عاطف محمود   - 18

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   18915:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نعمان تمام حامد محمد   - 19

 التجارة لترك القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   34609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امين احمد عمرو   - 20

 التجارة لترك القيد محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   4568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف ابراهيم محمد فاطمة   - 21

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   34200:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش امام حسين محمد   - 22

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،   27927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيحه تكال مهنى تريزة   - 23

 التجارة لترك القيد محو  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   28139:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين عز محسن ايهاب محمد محسن   - 24

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   17266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسطا ادوار مجدى مايكل   - 25

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   32920:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ناشد عدلى صفوت عدلى   - 26

 التجارة لترك المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   22394:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالحسن امين كامل محمد   - 27

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى ،   23008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد بدير احمد صالح   - 28

 التجارة لترك المحو تم  السجل

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   21549:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد شيماء مؤسسة   - 29

 التجارة لترك المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   23251:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات شوب كافية   - 30

 التجاره لترك لمحو القيد محو تم  السجل

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   27501:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دحروج محمد عرفه محمد   - 31

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   32521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدنى على فريد محمد   - 32

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   12761:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد حسن صالح   - 33

 التجاره لترك نهائيا القيد محو تم  السجل

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   7208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى ابراهيم شفيق تماضر   - 34

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   12761:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد حسن صالح   - 35

 الرئيسى القيد لمحو الفرع محو تم  السجل

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   28362:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمد محمد اشرف محمد   - 36

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   22002:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا حنا كامل محسن مرفت   - 37

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   33636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالاله محمد السبعاوى عبدالمحسن   - 38

 التجارة لترك القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   28186:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدهان حسن احمد مجدى احمد   - 39

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   12425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميهوب محمد ابوالعال سعيد   - 40

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو



 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

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   32834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشير عثمان يوسف مصطفى   - 41

 التجارة لترك القيد محو تم  لالسج شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   20728:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جابين ابراهيم عثمان ابراهيم   - 42

 التجارة لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   14215:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شافعى حسن عبده محروسة   - 43

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   24748:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزام محمود حنفى محمد   - 44

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   29892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر عبدالوهاب مختار محمود احمد   - 45

 التجاره لترك نهائيا القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   15120:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدهب ابو حسين ابراهيم احمد محمد   - 46

 التجاره لترك نهائيا  القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   30554:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى الوردانى الهام   - 47

 التجاره لترك القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  22847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان زيد ابو عبدالاله احمد -  1

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

 رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  13934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالعاطى غانم سامى -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  28506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح عبدهللا عبده مؤمن -  3

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

 المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  34257 برقم دهقي سبق ،، فرد تاجر  عبدالرازق على محمد على -  4

  جنيه  6000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  27197 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين السيد حسين وليد -  5

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

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  28228 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر محمد توفيق صالح سارة -  6

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

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  28228 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر محمد توفيق صالح سارة -  7

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

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  28772 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد السيد كريم قاصد -  8

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

  20210117 ، تاريخ وفي  11183 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكهربائيه والتوريدات للتجاره باور الليثى/ اصبح -  9

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

 رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  11183 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الليثى اسماعيل محمود -  10

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  18983 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوريه مؤسسة -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  18650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد صادق محمد -  12

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

 المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  29244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغازى على السيد احمد -  13

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



 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

 المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  21918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويس قرنى فتحى اسالم -  14

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

 المال رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  34669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عكاشه صابر على صابر -  15

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

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  14406 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد على السيد اسالم -  16

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

 المال رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  31953 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال زايد محمد عباده -  17

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  32447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى عبدالسالم ابراهيم رشا -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  28505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قضيب محمد انور عبير -  19

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

 رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  34680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهم حلمى احمد عبدالرحمن -  20

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 34563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض قبيصى سالم سحر -  1

 2 خدمى محور 47،46 ف 2ص ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 34564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالفضيل محمد طاهر -  2

 10 رقم محل االمل سنتر االول الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 34567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد سيد سميره -  3

 4 الحى التجارى المدينة مركز اول دور A19 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 34566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد منصور طه -  4

 ارضي 171 رقم محل لوجراند سنتر 7 مج 1 الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 34569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامة للمقاوالت الوفا ابو -  5

 6 الحى القومى االسكان 16 عمارة 3 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 34574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فؤاد مصطفى -  6

 1 رقم شقة 1 الدور سعد حسن احمد ش 862 م 4 مج 4 ح ،:   الـتأشير

 تم 20210104 تاريخ وفي 34568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقارى والتسويق لالستثمار ابراهيم مؤسسة -  7

 6 رقم تبمك 5 الدور 1 برج 1 بالزا برعى ابراج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 34570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حنفى خضر ندا -  8

  الخمايل 14 وحده الخمايل شارع اول  32رقم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 34573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباقى ابراهيم -  9

 6مج63 عماره 3 رقم محل 12الحى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 34572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد لطفى الهادى عبد -  10

 المسلحة القوات - الفردوس- أ محل -325 عقار ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالنبى يحى سليم -  11

 ارضي 9 رقم محل الجهاز سنتر 2 مج 3 الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 33233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج عبدالكريم مصطفى عبدالرحمن -  12

 1مج 5 الحى-65محل-الدوحه سنتر  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 33233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج عبدالكريم مصطفى عبدالرحمن -  13

  دوبليكس فيال 31عماره الخامس الحى بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد لبيب رشدى رجب -  14

  6الحى العشوائيات بديل-55رقم عماره-2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمد اسامة -  15

 الثالثة الصناعية االوسط الشرق مجمع 9 رقم ورشة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناكوارى ابوبكر شيهو ابراهيم -  16

  بيتك ابنى-1 رقم التجارى السوق -ه ق-5رقم اداريه وحده ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى طه فتحى محمد -  17

 12 الحى -5 مج -43 عمارة - 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 33233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج عبدالكريم مصطفى عبدالرحمن -  18

 ماركت سوبر/بنشاط 1مج-5ح-65محل الدوحه سنتر/ بالعنوان أخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 50000 مال برأس/

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 2824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابراهيم محمد عبدالغنى احمد -  19

 زايد الشيخ المركزى المحور 3 رقم ارض ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس محمد شريف -  20

  زايد الشيخ المهندسين حدائق التجارى بالمول االرضى الدور 2رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 34578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تلجبينى ابراهيم سامى -  21

 1 مجاورة - الخدمات منطقة - 11 محل الدين على سنتر - 4 الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 34257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق على محمد على -  22

 المسلحة القوات ضباط اسكان 430 عمارة ب التجارى حالمسط  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 34257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق على محمد على -  23

 المسلحة القوات ضباط اسكان 430 عمارة ب التجارى المسطح/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 31543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عالم مطاوع عمرو -  24

 2 قطعة 6 بلوك الثالثة الصناعية المنطقة/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 34584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشلح محمد السيد امام السيد -  25

 12 مكتب 6 دور 7 برج ستارز سيتى 11 ح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 34583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى فريد انور محمد فريد -  26

  19 م.  I A مبنى المعز مول 2 مج 12 الحى زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 34586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد ابراهيم عاطف احمد -  27

 االرضي بالدور 1 ش 2 مج ه نموذج 79 فيال ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 34591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد حسين احمد -  28

 ستار فايف مول 235 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 34592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب على عبدهللا فؤاد -  29

  زايد الشيخ-A مبنى المعز مول 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 34590    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، محمد عبدالعال عبدالرازق عبوده -  30

 87,  85 محل من برتيشن الثانى الدور مول دياموند ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 34588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مرجان عاطف ميشيل -  31

 18 رقم شقة 84 عمارة - ع164 التعاونيات 10 الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210110 تاريخ وفي 34589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والرحالت العمال لنقل ابوالدهب مكتب -  32

 1 رقم شقة ثالث قسم عثمان مساكن 621 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 17784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد منير محمد تامر -  33

  4 الحى الحسين انوار 4/26 ق 4 برج الرابع الدور 401 رقم وحدة/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 34593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالجواد السيد مصطفى -  34

 8 مج 3 الحى 1732 عقار 11 و 10 و 9 ارقام محالت ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خيرى عمرو احمد -  35

 جهينة ميدان - السادسة السياحية - 70 عقار- االرضى بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخله عدلى عزت ساندرا -  36

  زايد الشيخ-10 الحى  2مج االرضى الدور 19 العقار 2شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد صالح محمد -  37

 الربيع مخبز بجوار- 11 الحى- التجارى الخليل سنتر منخفض ارضى دور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى صيدلية -  38

 11الحى الشماليه التوسعات التعاونى االتحاد مشروع-63 عماره-5 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى محمود محمد ابراهيم -  39

 زايد الشيخ - هيلز بيفرلى 17 رقم بالمول 24 مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد صالح محمد -  40

 الربيع مخبز بجوار 11 الحى التجارى الخليل سنتر منخفض ارضى دور/بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 34598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدهللا احمد اسالم -  41

 ب2رقم محل-الريحان سنتر- البشاير حى 11الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 33314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارحى محمد ربيع ماهر احمد -  42

 حامد/ بملك المركزى المحور 55/3/1 قطعة 1 ع 6 دور 16 مكتب/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 ابوالغيط صبحى

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 34602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب راغب احمد محمود -  43

 2 مج 1 محل 393 عمارة 1 الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل مت 20210112 تاريخ وفي 34603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فاروق بهجت احمد -  44

 6الحى 6 مج 7 عمارة 2 شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 34600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد نظير عزت حسنى -  45

 3 زايد مدخل بجوار دهشور وصلة اوت شل وقود محطة زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 34601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد عزت ياسر -  46

 2 مج خدمات مركز 2 مج 11 حى الحرم سنتر االرضي الدور 15 محل زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 34605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم جميل ثروت -  47

 A3 -3 محل - 7 سنتر -االولى المجاورة-السابع الحى-زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 34608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرى الرازق عبد محمد اسماء -  48

 5 مكتب-مول رنا شارع-15 ع -1 مج-3الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 34607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد فاروق احمد -  49

 السادسة السياحية الثالث الدور 50 عمارة 7 شقة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 34606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزالبسيونى عبد السعيد احمد -  50

 33 شقة-161 ع- ب3 مرحلة -الخمائل مدينة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 34609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين احمد عمرو -  51

  المركزى المحور شارع ستارز سيتى بمول 22/6 رقم ومحل 15/6 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 34613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سعد برسوم ماريا -  52

 زايد الشيخ المركزى المحور سفن سيتى مول االرضى الدور 1 وحدة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 34610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطف محمود هانى تامر -  53

 هانى تامر بملك اكتوبر 6 - 45 عمارة 11 الى 3 بالعقار ادارى مقر الثانى بالدور 7 رقم مكتب  ،:   الـتأشير وصف

 اللطف محمود

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 34615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا عياد المسيح عبد ابرام -  54

 ارضى دور 2 رقم محل 26 عمارة 9 مجاورة 6 الحى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 34611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى اللطيف عبد احمد محمد -  55

 االرضى الدورB(4 MIX ) عمارةB7 رقم محل هيلز بفرلى زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 34614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدروس موسى بخيت رامى -  56

 اكتوبر ثانى قسم 11 الحى 3مج م17 ع شقة ،:   الـتأشير وصف



 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

 تم 20210114 تاريخ وفي 34612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد مصطفى ابراهيم مسعد محمد -  57

  103 عقار 1 مج 3 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 19166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد احمد متولى احمد -  58

 المركزى المحور ماك ميك التجارى المركز مشروع االرضى الدور 6 رقم محل/اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 32917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالشكور عزالدين احمد -  59

 فيصل اللبينى فارس شارع 13/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 28228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد توفيق صالح سارة -  60

 فرع الى قطب سعد الست/ ملك طنطا - عماد نايف ش 48/ بالعنوان الكائن الرئيسي تحويل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الغاؤه مع

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 28228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد توفيق صالح سارة -  61

 - ستارز سيتى ابراج - 11 الحى/ عنوانه واصبح رئيسي الى االخر الرئيسي تحويل تم ،   :الـتأشير وصف,  العنوان

 - 11 مكتب - الرابع الدور 4 برج

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 28228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد توفيق صالح سارة -  62

 فرع الى قطب سعد الست/ ملك طنطا - عماد نايف ش 48/ بالعنوان الكائن الرئيسي تحويل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الغاؤه مع

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 28228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد توفيق صالح سارة -  63

 - ستارز سيتى ابراج - 11 الحى/ عنوانه واصبح رئيسي الى االخر الرئيسي تحويل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - 11 مكتب - الرابع الدور 4 برج

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 34617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام محمد عبدالسالم سماح -  64

 7 رقم محل المختار سنتر 7 الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 30586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحصوه محمد شفيق دينا -  65

  التوفيق مدينة فضالن ابن ش 160/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 11183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الليثى اسماعيل محمود -  66

  المركزى المحور-48 محل السويدى مول/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 11183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه والتوريدات للتجاره باور الليثى/ اصبح -  67

  المركزى المحور-48 محل السويدى مول/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 34619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على توفيق مجدى محمد يمابراه -  68

  1 رقم وحدة 1296 ق 5 مج 2 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 24865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطا جابر سعد -  69

  اكتوبر حدائق المنتزه-9شقه 21 عقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 34620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عالءالدين مصطفى -  70

 10رقم مكتب-748-3مج-2الحى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سيد على شريف -  71

 ج/256 رقم قطعه الثالثه الصناعيه المنطقه/ بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فتحى سامى سارة -  72

 علوى 28 محل التجارى المجد مول 12 الحى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سيد على شريف -  73

  الثالثه الصناعيه ج/256 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على خضيرى محمد -  74

 االول الدور 431 ع 3 مج 2 الحى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد عباس احمد جمال -  75

 هيلز بفرلى 144 ع 16 الحى زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال عبد احمد الحميد دعب احمد -  76

 8 محل الحرمين سنتر 4 مجاورة 16 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سالم يحيى محمد -  77

 المطورين المتوسطه الصغيره الصناعات 32 رقم وحده الصناعى CBC مجمع  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة عبده هاشم فوزى الرحمن عبد -  78

 ج139 محل 2 النخيل سنتر 11 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا نسيم سمير بوال -  79

 السادسه الصناعيه المنطقه -م300 الشباب مخازن شارع 124 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرينة السيد سليمان عبدالحميد محمد -  80

 118ورشة االوسط الشرق مجمع 3 حى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 28450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلحدار محمود حسن احمد -  81

 الدين على مجمع خلف الجمهورية اسواق 40 رقم محل/العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

 وفي 34623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا منصور عبدالحميد محمد عمرو/ للمفروشات ستايل جراند -  82

  -3ح -2م الرئيسى المركزى المحور 225 عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا السيد محمد -  83

 4 مج 2 الحى 955 العمارة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد حامد ربيع احمد -  84

 204 وحده 2/1 رقم ارعق المصريه بيت مشروع اكتوبر حدائق ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد محمد احمد رجب محمد -  85

 111 محل المصطفى سنتر 7 مج 11 الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرينه عطوه رشاد محمد السيد -  86

 3 ورشه امام حماده ش 4رقم االمل مجمع 3الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210118 تاريخ وفي 34629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طنطاوى محمد ابراهيم الدين صالح حاتم -  87

 4 محل 14/8 ع1 مج 1 الحى زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سالم يحيى محمد -  88

  المطورين المتوسطه الصغيره الصناعات 32 رقم وحده الصناعى CBC مجمع/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 34622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشر احمد محمد محمود -  89

 الثالثة ص 12 مبنى 202 ورشة االمل مجمع 3 ص ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الستار عبد محمد عمر -  90

 17 رقم محل النهضة سنتر 8 مج الرابع حى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان احمد حسين -  91

 1رقم محل-413عماره المسلحه القوات اسكان الفردوس مدينة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد المنعم عبد محمد -  92

 4 شقة أ36 ع 11 مج 6 ح  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مختار احمد ايهاب نيرمين -  93

 االرضي فوق االول الدور VZ -318  رقم وحدة اركان مول زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذاء وتجارة االسماك لتصنيع نجا -  94

  41 قطعة الثانية الصناعية المنطقة  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذاء وتجارة االسماك لتصنيع نجا -  95

 م64 مكتب االرضى بالدور شقة 7ع 6مج 6الحى/ بالعنوان رئيسي له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 27350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد يوسف اسامه -  96

 1 محل أ43 ع 6 مج 10 ح/اصبح ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 29867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد مصطفى هشام -  97

 بيتك ابنى 6 المنطقة 6 سوق 2 محل  ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يوسف ابراهيم وائل -  98

 12 الحى 1 مبنى الجمهورية شارع الجمهورية مول 25 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالموجود الشاذلى -  99

 6 رقم محل النهضه سنتر 8مجاوره الرابع الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر احمد بكر ميرفت -  100

 االول الدور أ19 الوحد 4 الحى التجارى المدينة مركز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين عزيز هللا فرج مروى -  101

 95 وحدة ماك مول 12 الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 29867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد مصطفى هشام -  102

 ماركت سوبر بنشاط بيتك ابنى 6 المنطقة 6 سوق 2 محل/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا الوهاب عبد عبدالقادر منتصر -  103

 الصناعية المنطقة/ بالعنوان الغذاء وتجارة االسماك تصنيع/ اخر رئيسي نشاط اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 فقط جنيه الف خمسمائة براسمال 41 قطعة الثانية

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنبر عبدالعزيز احمد محمد -  104

 1 محل 105 عمارة ابوالوفا مشروع 6 الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 34639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى ابراهيم السيد ابراهيم -  105

 12 الحى سيتى الزهور مول 1 عمارة ب28   ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 34651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده صادق فهيم عاطف -  106

  بيتك ابنى مشروع 6 منطقة 3رقم سنتر 4 محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 34655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن كامل محمد نايم -  107

 1 رقم شقة التاسع الحى االولى المجاورة 67 رقم عمارة زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 34650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فرج حسين شكرى محمد -  108

  الثالث الدور-9رقم وحده-3ع-1مج-6الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم محمد عبدالعظيم محمد -  109

 2 محل 9 مج 43 عمارة 6 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال حسن رجب احمد -  110

  ب 17 مكتب 8 و 7 الحى خدمات مركز الدالى سنتر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد سامى اسالم -  111

 االرضي بالدور محل 47/45 عمارة 1 مج 2 الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين على عيد رجب -  112

  34 شقة 24 عمارة الياسمين مشروع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210121 تاريخ وفي 34572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد عبدالهادى لطفى عبدالهادى -  113

 مسلحة قوات الفردوس 215 عقار ب محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية للتوريدات العتر -  114

 و 4 رقم عقار والمروة فاالص الفردوس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالحفيظ سيد احمد -  115

 55 عمارة 4 مج 6 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالوهاب محمود عادل -  116

 4 و 3 الحى خدمات مركز 11 عقار االرضي فوق االول الدور 7 رقم وحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيطانى سعيد رمضان -  117

 6 الحى 9 مج االمراء سنتر أ مبنى  4 و 3 ارقام محالت/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد لطفى الهادى عبد -  118

 الفردوس ب محل 215 عقار/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 34659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جمال على عبدالرازق صالح -  119

  7 الحى عبدالعزيز بن عمر سنتر 3 مج هـ 38 عقار 4 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سدراك مسعد سعد مراد -  120

  53 وحدة 10 الحى سكيب سيتى ،:   الـتأشير وصف



 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

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح يونس عبدالرحمن -  121

  الثالثه الصناعيه المنطقه متر300 الشباب مخازن 128 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنعيم محمد محمود سميه -  122

  هـ 32 رقم ادارى مكتب 11 الحى 2 النخيل سنتر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرقص نظير حنا رامى -  123

  1 رقم محل 50 ع المركزى المحور االول الحى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف احمد محمد احمد صابر اسالم -  124

  علوى 30 رقم مكتب االمل سنتر- االول الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 27760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف يوسف فكرى -  125

 4 شقة - 2 مج - 149 ع 16 الحى زايد الشيخ/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار محمود حامد حسام ياسر -  126

 االول الحى 2 مج 324 عمارة 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمولى رمضان فرج -  127

 15ق-1المجاوره-1الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم صابر سالم ابراهيم -  128

 القدر ليلة المركزى المحور طيبة سنتر مول جرند 244 محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه صابر على صابر -  129

  ارضى 126 محل الحسين سنتر السادس الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 27306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عبدالعال خالد -  130

  ارضى دور 1 مكتب-1172 رقم قطعه 5 مجاوره- الثانى الحى/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210124 تاريخ وفي 34674    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عزت عبدالمجيد محسن مروان -  131

 12 رقم محل والثانى االول الحى خدمات مركز االردنية سنتر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 34680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهم حلمى احمد عبدالرحمن -  132

 أ برج 8 رقم محل مول سيتى الدين على مول 7الحى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 30767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عزيز فكرى عزيز -  133

 1 محل 7 مج 3 الحى 1373 عمارة/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد احمد خالد منه -  134

 التاسع الحى - التعمير سنتر -س7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفارس كبابجى -  135

 الخليل سنتر 11 الحى 1171 ب - ب عقار 2 العمرانية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالحين سيد غادة -  136

 التجارى الندى مركز - الثالث الدور 408-زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 22872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للمقاوالت خالد مؤسسة التجارى االسم اصبح -  137

 الفيالت شريط 316-315 عمارة 1 رقم محل 7 الحى/ اصبح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 22872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالفتاح خالد -  138

 الفيالت شريط 316-315 عمارة 1 رقم محل 7 الحى/ اصبح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نواره محمود محمد تامر -  139

 زايد الشيخ 28 محل 2 المجاورة 12 الحى المعز سنتر 1 مبنى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وجدى محمد/ د صيدلية -  140

 المركزى المحور والتعمير االسكان بنك عمارات االرضي الدور 4 بلوك 32 محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيدعبدهللا عبدهللا محمد -  141

 الثانى الدور-10- مكتب مول جراند  3الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريان ماركت مينى -  142

 24 عمارة بجانب بقالة كشك -2 مج -12الحى ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 34688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح الجليل عبد محمود -  143

 ثانية مرحلة الجيزة ابناء 2 محل 60 ع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 25322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد فرج يوسف احمد -  144

 االرضي بالدور 1 رقم محل 65 عقار 1 مج 3 الحى/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 22025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا فارس صدقى عماد -  145

 3 ص 3120 رقم وحدة كرنفال مجمع 140 ق/ اصبح     ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34700    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، الهادى عبد عبدالحليم عاطف -  146

 االول الدور 4 شقة الثانية العمرانية 19 مج 13 عمارة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جامع عبدالستار جمعة -  147

 10 رقم محل البركة سنتر 3 مجاورة 11 الحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان السيد فتحى -  148

 6 رقم محل المدينة مدخل الفردوس مدينة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حسن احمد -  149

 ثانى قسم 6 ح - المستقبل - االردنية سنتر 50 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210126 تاريخ وفي 34703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدهللا محمد مصطفى محمود -  150

 11 الحى - 7 مج -17 عمارة- 5 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 20210126 تاريخ وفي 34706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار عبدالغنى ماجد احمد/ الدكتور صيدلية -  151

 2/8 عمارة الرابعة المجاورة عشر الحادى الحى زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمود على سناء -  152

 ارضي( K-2-3-4) رقم ب 3/4 زايد الشيخ - هيلز بيفرلي - سكوير ويست ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جولد رؤف -  153

 االرضى بالدور 1 شقة 42 ع 846 الحى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 32958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحميد عبدالعظيم سمير -  154

 عبد جمال شارع 113 رقم بالعقار اسماك محل الند فاملى 114 محل/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 8 الحى الناصر

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد موسى -  155

 3,2,1 رقم محل سوميد غرب بين المحصورة 12,13 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالسالم عبدالجواد -  156

 الجيزة 20 رقم مكتب المعز سوق( A1)مبنى 2 مج 12 الحى زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط سالم عبدالغنى محمد -  157

  116 فيال الياسمين كمبوند زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد عمادالدين سامى -  158

 6 الحى 7 مج 81 عمارة 7 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رضا محمد رشا -  159

 زايد الشيخ 16 الحى 4 مجاورة 4 عمارة 30 شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد جمال محمد -  160

 6 ج الجزائرى ابوبكر 245 ارعق الثالث الدور 3 رقم مكتب ادارى مقر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم احمد نجيب محمد -  161

 المركزى المحور ب 67 عقار 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اساف عدلى ايهاب -  162

 2 رقم شقة 3 ع 30 شارع سيتى هرم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 34701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس لوقا فايز ماهر -  163

  14 وحدة ميرفانا سنتر 2 مج 4 الحى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 32958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحميد عبدالعظيم سمير -  164

 8 الحى الناصر عبد جمال شارع 113 رقم بالعقار اسماك محل الند فاملى 114 محل  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف عزت مجدى احمد -  165

 االحياء جنوب 6 ح عمارة 103 - أ78 ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210127 تاريخ وفي 34709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة البحقيرى -  166

  6,5الحى خدمات محور المختار مدينة -1رقم بالعقار2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم الباب فتح جمال محمد -  167

 ارضى دور 27 رقم التجارى االمل سنتر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد احمد طارق -  168

 73 ومحل 6 مج الثانى الدور 72 محل زمزم مول 7 الحى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مهدى سليمان محمد -  169

 10 الحى 13 مج 1 شقة 84 ع زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح ابراهيم هيام -  170

 2 شقة 3 عقار 6/15 منطقة الثانية العمرانية 11 الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فهمى حسن طارق -  171

 C2-4 بالزا المعز مول زايد الشيخ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين عبدهللا محمود فهمى -  172

 ماجدة ميدان السابع الحى 328 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين عبدهللا محمود فهمى -  173

 الرمل قسم - فيكتوريا - سيبويه من شميل شامين 14 امام ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعال عالم احمد -  174

 14 عمارة 5 مجاورة 12 الحى 3 محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شكرى يحى هبة -  175

 زايد الشيخ هيلز بيفرلى 17 حى أ خ مبنى 13 عقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 18927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قايد دمحم شعبان عادل هشام -  176

  الثانى بالدور -2 رقم شقه الحسينى شارع 4/ بالعنوان فرع اضافة تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد محمد خالد محمود -  177

 ثانى خدمى محور 63 قطعة االولى الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 34711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد حسن على -  178

  زايد الشيخ ارضى11محل- المهندسين سنتر -1مج االول الحى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 9373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدهللا محمد -  179

 التجارى اكتوبر مركز مشروع 1 عمارة االول الدور( 9,8) رقم المحالت/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سفاوى طه يوسف احمد -  180

 51 م د 2 شقة 5 مج 6 ح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف خليفه محمد احمد -  181

 الثانيه المجاوره االول الحى-85 عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ثابت حسن على -  182

 العلوى الدور 51 محل الهداية سنتر المتميز الحى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 29357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطاوى عمر حسن رضوى -  183

 الحسينية - الجديدة الصالحية 2ص 38 رقم بالقطعة فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبداللطيف محمد ايمن -  184

 زايد الشيخ-هيلز بيفرلى-زاووك مول-10 ع -2رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 33516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل حنفى فاضل محمد -  185

  السعوديه كمبوند- A3 محل -الرايه مول المنتزه شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى السيد محمد منتصر -  186

  26محل الحريه سنتر-5 مجاوره-5الحى ،:   الـتأشير وصف, 



 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

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سعيد احمد شريف -  187

 زايد الشيخ- بالزا امريكانا مجمع-ارضى دور-16رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحارث عاشور سوزان -  188

  السابع الحى-أ مبنى- مول سيتى-الدين على ابراج -االرضى فوق االول الدور-2رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سليمان عبدهللا هشام -  189

 الواحات شارع 10 شقة 436 بالعقار عثمان مساكن ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 34729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد احمد فيصل -  190

 15 عمارة 1 مج االول الحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 33516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل حنفى فاضل محمد -  191

  السعوديه كمبوند- A3 محل الرايه مول المنتزه شارع/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 31017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحمن محمد محمد -  192

 3شقه -21 عقار-2مجاوره-االول الحى زايد الشيخ مدينة/ العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف


