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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25215353 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌه والتورٌدات والتصدٌر لالستٌراد بسٌم -  1

 ودون 6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات وتصدٌر استٌراد عن 99939 برلم

 رمسٌس ش 399:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر

 ورشه عن 99951 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب سعٌد دمحم هانى -  2

 شمه النخل عزبه الزلله سلٌم شارع من الزلله حسن شارع 3:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس دون)  جاهزه مالبس

 عن 99983 برلم 25215357 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون محمود دمحم ربٌع -  3

 1 حً 4 مجاوره 11 بالعمار 3 شمه:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 تورٌدات عن 99995 برلم 25215357 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ابراهٌم حماد دمحم -  4

 حافظ مصطفى من معتك ابو عٌد 16:  بجهة ، ؼذائٌة مواد

 عن 155557 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعراوى على حسن منار -  5

 بورسعٌد ش 7:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌة ومواد العمالة وتورٌد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا)  عمومٌة تورٌدات

 بٌع عن 155555 برلم 25215311 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراضً عبد خضار -  6

 أ رلم التجارى المسطح نصر مدٌنه زهراء اسكان بمنطمه 751 رلم عمار:  بجهة ، خضار

 ، مملة عن 155545 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على نبٌل خلؾ -  7

 التل ش ناحٌه عبدالهادى ابراهٌم ش 45:  بجهة

 بٌع عن 155585 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم السٌد فوزي دمحم -  8

 188 لطعه السوٌس جسر ش من عبدالناصر جمال ش من الشافعً االمام ش 26:  بجهة ، العجٌن من حلوي وتصنٌع

 االرضً دور

 عن 155595 برلم 25215315 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم عبدالموجود دمحم -  9

 الحكماء 9:  بجهة ، كهربائٌة ادوات محل

 عن 155594 برلم 25215315 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم رمضان زكرٌا اسالم -  15

 نصر مدٌنه زهراء المٌثاق 88:  بجهة ، االلبان منتجات توزٌع

 تورٌد عن 155151 برلم 25215316 فى لٌد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد فاروق منار -  11

 العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر ودون االنترنت على التسوٌك دون)  منزلٌه اجهزه وتسوٌك

 ( 5)  االمٌرٌه المبه ترعه شارع من السائح شارع:  بجهة ،( 

 عن 155111 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مترى بنٌامٌن ماهر اكرامى -  12

 حسن محمود 5:  بجهة ،(  االدوٌه دون)  الؽٌر لدى تجمٌل مستحضرات وتركٌب وتصنٌع تجمٌل مستحضرات تورٌد

 شمه المطرٌه الؽربٌه شمس عٌن بدران

 155125 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عٌد السعٌد دمحم عبدالجلٌل -  13

 وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌه وتورٌدات ومماوالت ودٌكور هندسى مكتب عن

 االول التجمع 1 البنفسج 63 فٌال:  بجهة ،(  العماله

 

 عن 155131 برلم 25215321 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسٌحه فهٌم مجدى مٌنا -  14

 7:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌه مواد وتورٌد العمالة وتورٌد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا - عمومٌة تورٌدات)  مماوالت

 3 الدور - اسماعٌل احمد المشٌر ش

 155146 برلم 25215321 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌارات لتجارة موتورز فرٌد -  15

 1 رمسٌس امتداد ب 17 رلم عمار:  بجهة ، سٌارات تجارة عن

 155165 برلم 25215322 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو حسن العال ابو عمرو -  16

 ،(  العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌه والمواد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا - عمومٌة تورٌدات)  و مماوالت مكتب عن

 المعاهدة ش من الحدٌمة ش 3:  بجهة

 دون) مكتبة عن 155191 برلم 25215324 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمال مكتبه -  17

 1 بلون االرضى بالدور محل 9 ش:  بجهة ،( والطباعه المستندات تصوٌر
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم ابراهٌم محمود علً محمود علً -  18

 3 رلم محل المروه مدٌنه 8:  بجهة ، العسكرٌه دون انواعها بكافه وااللمشه واكسسوارات المالبس تجاره عن 155198

 الولاد نبٌل من

 عن 155237 برلم 25215335 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح حسٌن سعد عمر -  19

 وادارة الؽذائٌة السلع وتجارة( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) العامة التورٌدات

 باالرضى 1 ادارٌة وحده نصر مدٌنة زهراء 353:  بجهة ، والكافٌترٌات المطاعم وتجهٌز

 عن 155238 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالفتاح بدار دمحم -  25

 من الحرٌة شارع:  بجهة ،( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد الكمبٌوتر دون) عمومٌة وتورٌدات نجاره ورشة

 التبٌن الماله الترام شارع

 عن 99954 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان خلٌل سلٌمان خالد -  21

 - النوبى درب ش18:  بجهة ،(  المؤتمرات والامة المعارض وتنظٌم والطباعه التصوٌر دون) طباعه ماكٌنات معرض

 العتبه- الجٌش شارع من

 عن 99915 برلم 25215351 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود حسن ابراهٌم -  22

 النخل عزبه ٌسرى امٌن ش 35:  بجهة ،( 6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما)  تصدٌر و استٌراد

 99929 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالن اسحك كامل رومانى -  23

 الدٌن صالح مٌدان شبٌن 2:  بجهة ، معادن تلمٌع مكتب نع

 عن 99935 برلم 25215353 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكٌن فلٌب جورج اندرو -  24

 اسكان 4:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌه وتورٌدات مماوالت

 الممطم الزهور حى

 99948 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس منصور جبرٌل مرفت -  25

 الالسلكى ش 2- 1  2/1:  بجهة ، ونمل داخلٌه رحالت مكتب عن

 عن 99955 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عباس عصام احمد -  26

 النصر مسجد شارع 22:  بجهة ، موباٌالت اكسسوارات

 99957 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح دمحم محمود عبده عزٌزه -  27

 عالم دمحم ش 14:  بجهة ،(  الطباعه دون)  ؼذائٌه مواد وتؽلٌؾ تعبئه عن

 عن 55398 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو احمد فاروق احمد -  28

 فدان 855 صناعٌه  م 344 ق:  بجهة ، ونسٌج الؽزل

 تورٌد عن 99977 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا منصور كامل كرم -  29

 العالى السد منشٌة االربعٌن ش والعرالى االبجى ش 18:  بجهة ،(  الطباعه دون) الهداٌا علب

 155523 برلم 25215359 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ضٌؾ ابو جالل ضٌؾ ابو -  35

 االرضً بالدور شمه العزبتٌن بٌن الؽٌط ابو ش 5:  بجهة ، خرسانه مماوالت عن

 155528 برلم 25215315 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاهد حسن طارق دمحم كرٌم -  31

 الحكم ابن شارع 27:  بجهة ،( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) عامة تورٌدات عن

 عن 155553 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان لملوم احمد على -  32

 شٌراتون  4 محل لرٌش صمر عمارات 46:  بجهة ، بلدى لهوة

 155568 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرٌع ابو احمد صبحى احمد -  33

 المانون هذا الحكام وفما والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز موافمة على الحصول بعد)  عمال نمل مكتب عن

 حلوان حدائك المبلى العشرٌن شارع:  بجهة ،( التنفٌذٌة والئحته

 155544 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم دمحم سعد الدٌن سٌؾ -  34

 المركزٌة الخدمات 5 مجموعه 3 جناح 2 محل:  بجهة ، السٌارات ؼٌار لطع وتركٌب احالل ورشة عن

 155588 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالودود طنطاوى احمد -  35

 حوض البترول ش من السعاده لهوه ش:  بجهة ، العسكرٌه المالبس دون المالبس وبٌع وتطرٌز خٌاطه ورشه عن

 المبخره

 155115 برلم 25215317 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمل مرشد منشاوى دمحم فاروق -  36

 موز 1 عنبر 1 رلم محل العبور سوق:  بجهة ، بالعموله موز تجارة عن
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 155148 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفً دمحم امٌن احمد -  37

 االول التجمع - مول كاٌرو بورتو مول االول الدور:  بجهة ، والموبٌلٌا االثاث وبٌع تجارة عن

 عن 155138 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البالً عبد دمحم سمٌر دمحم -  38

 الظاهر ش 82:  بجهة ، سٌكالت والموتو السٌارات تجارة

 155137 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور عبد توفٌك سمٌر رٌمون -  39

 اللٌثً ناصٌه والسودان مصر ش 125:  بجهة ، مأكوالت تمدٌم عن

 عن 155175 برلم 25215323 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش سالم دمحم حسام -  45

 ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز موافمه على الحصول وبعد العماله تورٌد دون)  عمال ونمل رحالت مكتب

 الجمهورٌه شارع من مرعى شارع 11:  بجهة

 عن 155181 برلم 25215323 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بٌومى السٌد اشرؾ -  41

 الثانى الدور سعٌد بور ش 435:  بجهة ،( العسكرٌة دون) جاهزة مالبس تجارة

 عن 155195 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عطٌه دمحم عاطؾ -  42

 الهواري ش 49:  بجهة ، واالعالن الدعاٌه ومواد الكمبٌوتر عدا فٌما عمومٌه وتورٌدات مماوالت

 99926 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالصادق نصر مصطفً -  43

 بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد دون) عامه ومماوالت عمومٌه تورٌدات عن

 الشروق الخامسه المنطمه المتمٌز 7 شمه 3 مربع 18: 

 99955 برلم 25215353 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض على حسن حنفى نبٌله -  44

 التورٌدات_ )  الطبٌة والكواشؾ والمستلزمات االجهزة وصٌانه وبٌع وتوزٌع تجارٌة وتوكٌالت وتصدٌر استٌراد عن

 المشالق ؼرب ش 52:  بجهة ،(  العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا -  العمومٌة

 عن 99937 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشكٌان دمحم عبدهللا سٌد -  45

 15 رلم محل لرٌش صمر ع 45:  بجهة ،( المستندات تصوٌر دون) فوتوؼراؾ تصوٌر استودٌو

 99991 برلم 25215357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً عطٌه محمود جماالت -  46

 الزهراء 33:  بجهة ، العسكرٌه دون مالبس بٌع مكتب عن

 155559 برلم 25215358 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفى عبدالرحٌم شهٌره -  47

 الجولؾ ارض الحكم بن عبدالرحمن ش 8 عمار ارضى دور 1 محل:  بجهة ، حرٌمى كوافٌر عن

 فرن عن 88319 برلم 25215311 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد هاشم جمال دمحم -  48

 الباشا كفر - نصار احمد ش:  بجهة ، الٌكتروستاتٌن دهانات

 عن 155585 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرامى دمحم السٌد دمحم خالد -  49

 - البساتٌن مرور بجوار لرٌش صمر مساكن المعادى ؼرب بمشروع 199 عماره:  بجهة ، سٌارات صٌانه خدمه مركز

 15 رلم محل

 عن 155115 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والى العز ابو حسن احمد -  55

 السوٌس جسر ش من الحرٌة ش 1:  بجهة ، سٌارات دوكو

 عن 155162 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموبٌلٌا لتصلٌح حمٌدو -  51

 المعراج 8 المجاوره االرضى الدور 8295 ق 2:  بجهة ، الموبلٌا تصلٌح

 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد الاله عبد رمضان وائل -  52

 الدندر لهوه بجوار الورشه شارع:  بجهة ،( االدوٌه دون) تجمٌل ومستحضرات اطفال مستلزمات بٌع عن 155156

 155193 برلم 25215324 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مجدى هشام عمرو -  53

 العمومٌه التورٌدات - التجارٌه التوكٌالت( 6 المجموعه من 36 والفمر 19 المجموعه عدا فٌما) تصدٌر و استٌراد عن

 الطعام زٌت وتوزٌع الكهربائٌة الٌدوٌة العدد وتجارة( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌور دون)

 الظاهر سكه ش 11و 9:  بجهة ، بالجملة

 عن 155215 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى حسن السٌد دمحم -  54

 ال مشروع:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  وتشطٌبات عمومٌه تورٌدات

 عماره 14

 عن 155235 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضبش حسن ابراهٌم ٌسرى -  55

 العمومى المطرٌة شارع من على السٌد شارع 35:  هةبج ، االثاث تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عن 155223 برلم 25215329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسولى دمحم ابراهٌم صالح -  56

 الخامس التجمع االكادٌمٌه جنوب ج منطمه 52 ق:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 عن 99965 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاره نجٌب صبرى رامى -  57

 شارع من الصوفانى ح 5:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  وتورٌدات عامه مماوالت

 الجبل ترعه

 عن 155546 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عبدالملن خلٌل وائل -  58

 المنادٌلى شارع 5:  بجهة ، المشة تورٌدات

 عن 155549 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى فؤاد عبدالواحد دمحم -  59

 عبٌد مكرم ا 5 بالعمار محل:  بجهة ، موبٌالت وكمالٌات اكسسوارات بٌع

 عن 155558 برلم 25215311 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سلٌمان عوض ؼادة -  65

 االرضى الدور - االمٌرٌة الجزار على من رومٌه  ح 11:  بجهة ،(  العسكرٌة دون)  مالبس ورشة

 عن 94784 برلم 25215314 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد عصملى اكرامى -  61

 العدوٌه رابعة اسكان عمارات 15:  بجهة ، حالله صالون

 عن 94784 برلم 25215314 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد عصملى اكرامى -  62

 - العدوٌه رابعه اسكان 22:  بجهة ، حالله صالون

 محل عن 155576 برلم 25215314 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علً عٌد عصام -  63

 الظاهر المعماري فهمً محمود ش 26:  بجهة ، كشري

 عن 155579 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم عبدالرحٌم احمد -  64

 االتحاد اصٌهن 68 ش سابما 11 حالٌا 27:  بجهة ،( والكمبٌوتر والطباعه المستندات تصوٌر دون) مكتبه

 عن 155593 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ولٌد -  65

 - احمد زكرٌا ش 18:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) العمومٌه التورٌدات

 باالرضى 35 محل

 عن 155157 برلم 25215316 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خله عدلى مجدى عدلى -  66

 7997 ق 9 ش 164:  بجهة ،(  العسكرٌه دون)  المشه تورٌدات

 عن 155123 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدى رماء/ د صٌدلٌة -  67

 حلوان محكمة امام 13 رلم محل باشا شرٌؾ ش:  بجهة ، صٌدلٌة

 عن 155119 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عطٌه السٌد مصطفى -  68

 نجاتى شارع 4 رلم بالعمار شمه من 3 رلم ؼرفه:  بجهة ،(  الطباعه ودون العسكرٌه دون)  والمشه نسٌج تورٌدات

 سراج

 عن 155178 برلم 25215323 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد خلٌل اسماعٌل اٌهاب -  69

 ح 11:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عامه ومماوالت عامه تورٌدات

 الجبل ترعه شارع من اسالم

 ورشه عن 155187 برلم 25215324 فى لٌد ، 85550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا سمٌر دمحم -  75

 الركراكى درب 5:  بجهة ،( العسكرٌه دون) احذٌه

 155254 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالكرٌم طه احمد -  71

 التروللً االربعٌن ش 2:  بجهة ، والمماوالت والبوٌات الحداٌد الصحٌه االدوات تجاره عن

 عن 99322 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حسن عاطؾ والء -  72

 ابراهٌم باشا على 11:  بجهة ، احذٌه بٌع

 لمبر 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل نٌل دمحم اسماعٌل اشرؾ -  73

 اكتوبر 6 شارع خضر حسٌن 16:  بجهة ، زجاج بٌع عن 155227

 عن 99897 برلم 25215351 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ؼالى سمٌر هانى ٌوسؾ -  74

 الولٌد بن خالد ش باالرضى شمه 11:  بجهة ، العامة المماوالت

 عن 99935 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رمضان رجب رفعت -  75

 5 رلم محل الدٌن صالح شبٌن شارع 2:  بجهة ، فضٌات بٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافٌترٌا عن 99945 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عالم السٌد شولى -  76

 المرحله ب 18 رلم بالعمار 56 رلم محل:  بجهة ،(  الكحولٌه المشروبات دون)  والبارده الساخنه المشروبات بالتمدٌم

 الكوٌتٌه الشركه الثالثه

 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى عبدالحمٌد عبدالباسط عبدالحمٌد -  77

 نجٌب دمحم ؼافر مسجد ش 9:  بجهة ، العمومٌه المماوالت عن 99945

 عن 99963 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عثمان احمد معتز -  78

 التهامى دمحم ش 2:  بجهة ،(  الالزمة التراخٌص استخراج وبعد والموانٌن اللوائح به تسمح ما حدود فى)  وتفرٌػ شحن

 عن 99972 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فؤاد لوندى صبحى شنوده -  79

 التوفٌمٌه ترعه ش 12:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌه تورٌدات

 عبدالناصر جمال ناصٌه

 عن 99961 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم سٌد حمدى عماد -  85

 المسلحه الموات اسكان عمارات 15 ج بالعمار محل:  بجهة ، رجالى حالله صالون

 155516 برلم 25215359 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاهد حسن طارق دمحم باسل -  81

 حكم ابن ش 27:  بجهة ، العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد دون عمومٌه تورٌدات عن

 2 رلم ؼرفه

 عن 155514 برلم 25215359 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد دمحم سرور دمحم -  82

 الوالده عزبه- الخشاب ترعه شارع من رباح بن بالل شارع 2:  بجهة ، موبٌلٌا مصنع

 عن 155537 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمان دمحم السٌد مؤمن -  83

 الوحده م عبدالمنعم دمحم ش 2:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 برلم 25215314 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان الحكٌم عبد فرؼلى محمود -  84

 ش من الكرٌم عبد ش:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه فٌماعدا)  تصدٌر و استٌراد عن 155574

 العرب عزبة السالم

 155116 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرجانى عبدالعظٌم وجدى دمحم -  85

 95 ش التجمع 3 بالمطاع 4 الدور B 16 وحده 423 عمار:  بجهة ، تصدٌر عن

 155121 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه السٌد السٌد وجدى كرٌم -  86

 الحلمٌه مساكن 34 ش 15 رلم عمار:  بجهة ،(  العسكرٌه دون)  المشه بٌع عن

 عن 155161 برلم 25215322 فى لٌد ، 75550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المولً عبد عمر محمود -  87

 الماظه نمابات الشروق مساكن 97 بالعمار محل:  بجهة ، رجالً صالون

 عن 155174 برلم 25215323 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عبدالمالن احمد -  88

 النزهه العماره مدخل ٌمٌن على 2 رلم المحل زكى احمد 45:  بجهة ، فمط شمسٌه وبصرٌات نظارات محل

 عن 56663 برلم 25215323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى دمحم احمد عبدالعال -  89

 رلم محل:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) وتورٌدات فاكهه تجاره

 لٌراط 12 بحصه العبور سوق 4عنبر 147 مسلسل  31/3/1

 تجاره عن 155255 برلم 25215325 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوز لتجاره هللا جبر -  95

 العبور سوق موز 6 عنبر 113 مسلسل 5 6 م محل:  بجهة ، بالجمله موز

 155213 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ المادر عبد محمود هٌسم -  91

 نجٌب ش 28 بالعمار ثانى محل:  بجهة ، والتصدٌر والتكٌفات والؽساالت الثالجات ؼٌار لطع وتورٌد تجارة عن

 الرٌحانى

 عن 99899 برلم 25215351 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم دمحم عبدالمعز السٌد ٌسرا -  92

 التروللى من الجامع ش 3:  بجهة ، اسمان مطعم

 عن 99953 برلم 25215351 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمى دمحم دمحم السعٌد دمحم -  93

 الشمه نصؾ -النهضه - 2 ش 1 م 24 ب 1555 الماهره مساكن 24:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 99936 برلم 25215353 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدربه رمضان نور -  94

 (االول بالدور واحد بباب مكتب)- الروٌعى شارع 7:  بجهة ،( الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  بضائع نمل مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بٌع عن 99952 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سعٌد احمد دمحم -  95

 االرضى الدور 4 رلم محل التوفٌمٌه سوق 16/14:  بجهة ، السٌارات ؼٌار لطع

 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالن سلٌمان عبدالمالن عمرو -  96

 حوشان ابو جندى ابو كرم ش 157:  بجهة ، وكومباكت كورٌان خشبٌه اعمال ورشة عن 99978

 محل عن 99974 برلم 25215354 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان حسٌن حسن احمد -  97

 زكى احمد ش من شحاته شرؾ انجال ناصٌه اسماعٌل احمد المشٌر ش 14:  بجهة ، فطائر

 تسوٌه عن 99975 برلم 25215354 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشٌش جاد عطا دمحم -  98

 6:  بجهة ،(  لانونا به والمصرح المسموح حدود وفى الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  زراعٌه اراضى واستصالح

 47 ب 16 ق 6 م كابول العمار بالبدروم حجره

 عن 99976 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه بشرى عادل دمٌانه -  99

 رجٌله ابو التروللى سلٌمان سٌد ش من دروٌش دمحم ش 5:  بجهة ، ٌةعموم مماوالت

 مطعم عن 99989 برلم 25215357 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عثمان خلٌفه مدحت -  155

 28 محل الممطم بنونه كرٌم ش 9487/1 لطعه:  بجهة ، اسٌوٌه ماكوالت

 مطعم عن 99989 برلم 25215357 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عثمان خلٌفه مدحت -  151

 28 محل الممطم بنونه كرٌم ش 9487/1 لطعه:  بجهة ، اسٌوٌه ماكوالت

 عن 155552 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دٌاب سٌد دٌاب -  152

 واالعالن الدعاٌه مواد عدا فٌما الرصاص معدن وتجاره رخام وتورٌد معدات وتاجٌر ونمل ومماوالت تورٌدات

 النصر عزبه من خٌري عبده  ش:  بجهة ، والكمبٌوتر

 تورٌد عن 155524 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج دمحم السٌد هند -  153

 المعادي حدائك 154 ش 156 رلم عمار:  بجهة ، العسكرٌه دون عمومٌه وتورٌدات طبٌه مالبس

 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان دمحم عبدالمنعم دمحم عمرو -  154

 نجٌب دمحم ش ناصٌه عبده دمحم ش:  بجهة ، البان منتجات تورٌد عن 155542

 عن 155548 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه دمحم احمد دسولى -  155

 الفتح ش 77:  بجهة ، افرنجى مخبز

 برلم 25215314 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرماوي سمٌر دمحم ضٌاء عمرو -  156

 العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما عمومٌه وتورٌدات عماري تسوٌك عن 155575

 النبً عبد تمسٌم مجاهد الشٌخ ش من الصدٌك بكر ابو 3:  بجهة ،

 عن 155587 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد مختار دمحم خالد -  157

 البشرى ش 15:  بجهة ،( الكمبٌوتر العاب دون) بلٌاردو

 عن 155156 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس مٌالد منٌس هانى -  158

 رفعت دمحم المؤرخ من متفرع فرحات لاسم 4:  بجهة ، الؽٌر لحساب سٌارات وشراء بٌع

 155113 برلم 25215317 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده محمود حنفى مصطفى -  159

 حسن ش للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات 14 بالعمار محل:  بجهة ،(  الطباعه دون)  وتؽلٌؾ تعبئه مستلزمات عن

 المأمون

 عن 155128 برلم 25215318 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفة خضر خلٌفة صالح -  115

 االول الدور رشٌدال هارون شارع 9:  بجهة ، فصوص وتركٌب مرمات

 155129 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم حسن عبدالرحٌم دمحم -  111

 الهضبة الممطم بنونه كرٌم ش س جنوب منطمة 9431 رلم عمار:  بجهة ، ؼذائٌة ومواد ومنتاجاتهم واجبان البان بٌع عن

 2 رلم محل - االرضى بالدور - العلٌا

 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو السٌد شوٌه ابو محمود -  112

:  بجهة ،( الكمبٌوتر و االعالن و الدعاٌه مواد و العماله تورٌد دون) عمومٌه تورٌدات و موبلٌات تصنٌع عن 155155

 المرج - حجازي دمحم ش 8

 عن 155134 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد عبده احمد -  113

 الجبل ترعه الحال صالح ش 4:  بجهة ، فاكهه و خضار تورٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 155182 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب على حسٌن رمضان -  114

 المطراوى م بجوار خلٌل دمحم عطفه 5:  بجهة ، 5 الدٌكور وتركٌب تورٌد مكتب عن

 155189 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح دمحم دمحم حسن محمود -  115

 شمه نوبار ش 53:  بجهة ،( العماله وتورٌد   واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) العمومٌه التورٌدات عن

 السادس الدور 15

 155169 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روبٌن راؼب ٌوسؾ اسحك -  116

 الرٌان ارض الشعراوى متولى شارع 54:  بجهة ، عامه مماوالت عن

 155168 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى الدٌن نور دمحم عبدالحلٌم -  117

 الزكاه مؤسسه ش من متفرع امبابى نورالدٌن ش:  بجهة ،(  العسكرٌه دون)  جاهزه مالبس ورشه عن

 برلم 25215325 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان ابراهٌم محمود دمحم اٌمان -  118

 الفتح ش 42:  هةبج ، والؽساالت والسخانات الثالجات تجاره عن 155196

 عن 155184 برلم 25215324 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهرى حسان سٌد احمد -  119

 البترول شارع من مصطفى احمد شارع 17:  بجهة ، وتكٌٌؾ تبرٌد العمال مكتب

 عن 155221 برلم 25215329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شافعى حنفى عبده عماد -  125

 من ٌوسؾ دمحم 9:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌه تورٌدات

 الجزار ابراهٌم شارع

 عن 99898 برلم 25215351 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرؼلى فؤاد سٌد جاسر -  121

 البواللٌه الترعه - رأفت 4:  بجهة ،( الالزمه التراخٌص استخراج بعد) المحاجر مستلزمات وتورٌد مماوالت مكتب

 عن 99917 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالعظٌم لسام فاطمه -  122

 المنوفٌه ش 8:  بجهة ، فاكهه تورٌد

 عن 99927 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبدهللا سٌد حازم -  123

 البترول ش من الماضً 2:  بجهة ، منزلٌه وادوات كهربائٌه اجهزه تجاره

 برلم 25215353 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى ابراهٌم عبدالعظٌم سٌد -  124

:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما)  مماوالت وتوكٌالت وتصدٌر استٌراد عن 99947

 االرضى بعد االول بالدور شمه المظلوم شارع من الجوهره برج(  15د)  1551

 عن 99959 برلم 25215354 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالحسٌب دمحم رمضان -  125

 البنات كلٌه مشروع 15:  بجهة ، اعالؾ تجارة

 عن 99962 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود خالد كرٌم -  126

 195 الجٌش شارع:  بجهة ، موتوسٌكالت ؼٌار لطع بٌع

 عن 99995 برلم 25215357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ٌوسؾ رجب دمحم -  127

 الجامع محطه مصطفً احمد ش 3:  بجهة ، معدات تاجٌر

 عن 155558 برلم 25215358 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم دمحم صالح دمحم -  128

 التاسع بالدور 35 شمه شنوده اسماء ش 3:  بجهة ، العمومٌه والتورٌدات انواعها بكافه المعادن لطاعات تورٌد

 عن 155566 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبرى تجمٌل مركز -  129

:  بجهة ، النشاط لممارسة الالزمة التراخٌص استخراج بعد( الجراحٌه العملٌات اجراء عدا فٌما) حرٌمى تجمٌل مركز

 اخناتون مدرسة شارع -الخامس التجمع مول ستار سلفر مول 3 شمه

 برلم 25215314 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتشطٌبات العمومٌه للمماوالت اللٌل ابو -  135

 االرضً بالدور ؼرفه عفٌفً سالمه ش من الحسٌن سٌدنا ش 6:  بجهة ، وتشطٌبات عمومٌه مماوالت عن 155569

 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توكل دمحم نزٌه دمحم احمد مروان -  131

 بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  وتورٌدات الومنٌوم تشؽٌل عن 155533

 االسماعٌلٌه مصر 18 ن توكل شارع 7: 

 عن 155547 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حسٌن عبدالكرٌم سالم -  132

 دجله كمبوند شارع الؾ محل 9:  بجهة ، ماركت سوبر

 برلم 25215315 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لناوى عبدالحلٌم  عبدالعال هوٌدا -  133

 المللى - باالرضى محل المنطره ش 27:  بجهة ، الرى ماكٌنات ؼٌار لطع تجاره عن 155586



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 155153 برلم 25215316 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على محمود مدحت هند -  134

 االولاؾ تمسٌم االهلى البنن ش 15:  بجهة ،(  الكمبٌوتر مستلزمات دون)  كهربائٌه ادوات تجارة عن

 155126 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان زخارى فاروق هانى -  135

 الجبل ترعة شارع 329:  بجهة ، الكهربائٌة االدوات تجارة عن

 155143 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم صابر اسماعٌل منتصر -  136

 كامل ش 22:  بجهة ،(  العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا)  عمومٌة تورٌدات عن

 البرعى

 تورٌد عن 155141 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد دمحم سالمه دمحم -  137

 الشرلً المحطه 13:  بجهة ، الحمراء و البٌضاء اللحوم

 عن 155177 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج ضٌؾ سعٌد محمود -  138

 وبعد(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  لوجٌستٌه وخدمات عمومٌه تورٌدات

 طارق مدرسه شارع 18:  بجهة ، الالزمه التراخٌص استخراج

 عن 155194 برلم 25215324 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فرج محمود عبدهللا -  139

 9 ش من متفرع 88:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 االول الدور - 5222 ق

 عن 155197 برلم 25215325 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوي دمحم دمحم فاروق اٌمن -  145

 عصمت احمد ش من علٌش اسماعٌل ش 4:  بجهة ، العسكرٌه دون جاهزه مالبس تجاره

 عن 155217 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض على دمحم على -  141

 عبدالناصر جمال منشٌه الحرٌر شارع من 35 شارع 9عمار:  بجهة ، وصٌانته النجؾ انواع جمٌع تجارة

 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن على حامد الدٌن صالح مجدى -  142

 18 رلم محل 28 مجاورة سوق 28 مجاورة:  بجهة ،( والطباعة التصوٌر دون) مكتبة عن 155234

 ممله عن 155222 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم المظلوم احمد دمحم -  143

 عرابى احمد ش 13:  بجهة ،

 عن 155235 برلم 25215335 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سٌد احمد احمد -  144

 العز ابو تمسٌم السالم عبدالناصر جمال شارع امتداد:  بجهة ، نجاره ورشة

 99956 برلم 25215351 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل عبدالشهٌد داود سامى -  145

- 33 شمه:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) مكتب ادوات تورٌدات عن

 المروه عمارات11

 عن 99918 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللٌثً ابراهٌم دمحم احمد -  146

 عبدهللا الفتوح ابو ش 98:  بجهة ، داخلٌه مالبس محل

 99924 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال الرازق عبد علً سٌد -  147

 الشٌشٌنً شارع 5:  بجهة ، سٌارات ؼٌار لطع تجاره عن

 عن 99946 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهٌم حلمى رمزى دٌنا -  148

 8 رلم محل المستشفى شارع 8:  بجهة ، والحلوٌات سجائر تجاره

 بٌع عن 99931 برلم 25215353 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم دمحم محمود -  149

 محل - الوادى بتمسٌم - بالحرفٌٌن 53 لطعه:  بجهة ، مستعمله سٌارات ؼٌار لطع

 عن 99985 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الؽرٌب مصباح دمحم -  155

 مدٌنتً سكنً لطاع خدمات مركز بنون مجمع 2 الدور 227 اداري مكتب:  بجهة ، وتشطٌبات ودٌكورات مماوالت

 99966 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صبحى دمحم حامد حسن -  151

 4  -/-  الجمال فؤاد 86:  بجهة ، سٌارات اكسسورات عن

 عن 99987 برلم 25215357 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت جرجس عوض بخٌت -  152

 باى طومان ش 155:  بجهة ، وشنط احذٌة بٌع

 عن 99996 برلم 25215357 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تونى عثمان خلٌفه منى -  153

 الحمراء الزاوٌة مساكن 3 ش 2 م 147 بلون:  بجهة ،(  العسكرٌة دون)  مالبس ورشة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 155515 برلم 25215359 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد عبدالعظٌم سٌد -  154

 رلم بالعمار محل:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌما) العمومٌه التورٌدات عن

 المٌثاق - االخضر الجبل ش 3

 155554 برلم 25215358 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رٌحان عبدهللا عبدالعزٌز دمحم -  155

 955 رلم وحده االرضى فوق التاسع الدور عرابى 27:  بجهة ، السٌارات ؼٌار لطع وتورٌدات تجارة عن

 برلم 25215311 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالك عبد شولى شعبان منال -  156

 37:  بجهة ،(  العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزمات الكمبٌوتر فٌماعدا)  عمومٌة تورٌدات عن 155556

 االمٌرٌة - شحاته احمد ش

 155565 برلم 25215311 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن العال عبد دمحم ابراهٌم -  157

 الزهور ش 4:  بجهة ، عمومٌة مماوالت عن

 عن 155582 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رزق طلعت رزق -  158

 الشرطه ش ب 6:  بجهة ،( العسكرٌه دون) جاهزه مالبس تجاره

 عن 155562 برلم 25215311 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج سدره شكرى وجٌه -  159

 األمٌرٌة - المصرى الخلٌج شارع 6:  بجهة ، جاهزة مالبس مصنع

 عن 155583 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفى احمد احمد عماد -  165

 شبٌن ش 2:  بجهة ، فضٌات بٌع

 عن 155152 برلم 25215316 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالهادى سٌد ابراهٌم -  161

 الحكم بن مٌدان رضوان على شارع 1 بالعمار محل:  بجهة ، بماله وبٌع ؼذائٌه مواد تورٌد

 عن 155154 برلم 25215316 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم سمٌر نادر -  162

 السنارى شارع 8:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌه تورٌدات

 عن 155118 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عطٌه السٌد مروه -  163

 شمه من ؼرفه سراج نجاتى 4:  بجهة ، ؼذائٌه مواد تورٌدات

 برلم 25215321 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم ابراهٌم العابدٌن زٌن -  164

 شارع 2:  بجهة ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر والطباعه العماله تورٌد)  عدا فٌما والتؽلٌؾ والتعبئه التورٌد عن 155153

 الزهور شارع من العزٌز

 155145 برلم 25215321 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عثمان اسماعٌل دمحم -  165

 2 محل 1 م 12 بلون 996 الصعٌد مساكن:  بجهة ، مفروشات بٌع عن

 عن 155159 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد دمحم محسن سمر -  166

 2 النزهه الوطنٌه مسجد العشرٌن ش 131 ش 6 ق 45:  بجهة ، شامله تمونٌه بماله
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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7 brand work االولى المنطمه رٌاض مصطفى الشهٌد شارع 24 بالعمار 
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:  بجهة ،(  العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا)  عمومٌة تورٌدات عن 155133
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 بالشٌراتون العربى الملتمى حى 4 مدخل 46 ق:  بجهة ، اطفال العاب تورٌد
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 ابوزٌد محمود دمحم من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 164 و الشرلٌه شمس ع االول سلٌم ش حالٌا 168 المعز برج 13 ال بالدور شمه:  بجهة ، العمارٌه التشطٌبات اعمال

 سابما
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 ، داخلى عمال ونمل( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات مكتب

 المعصرة - الحكٌم عبدالعزٌز 92:  بجهة

 بٌع عن 99958 برلم 25215351 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم على احمد -  218

 (محل) الهجانه عزبه - الورشه ش:  بجهة ، موباٌالت وصٌانه

 برلم 25215352 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدي مصطفى امٌن دمحم عادل امٌن -  219

 رٌحان الشٌخ ش من متفرع الشرلاوي عطفه 16:  بجهة ، طلبات وتوصٌل شحن عن 99914

 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عوض عبدالرحمن دمحم هٌثم -  225

(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌه وتورٌدات تجارٌه وكٌالتت عن 99934
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 وتسوٌك تجارة عن 99971 برلم 25215354 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن عالء -  222
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 من المبوعثٌن اسكان 31:  بجهة ،( ومستلزمته الكمبٌوتر واجهزه والطباعه العماله تورٌد) عدا فٌما عامه تورٌدات عن
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 الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر ودون - الطباعه دون)  ؼذائٌه مواد وتؽلٌؾ وتعبئه عمومٌه تورٌدات عن 155216

 االمرٌكى المشروع 358 لطعه 34 بلون 7 مجاوره:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن

 عن 155244 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فؤاد شحاته فوزي عماد -  285

 امان مستشفً امام رجلٌه ابو الخمسٌن ش 1645 ق:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 155242 برلم 25215331 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن دمحم عبدالفتاح دمحم -  286

 A18 مكتب 4 الدور المٌرؼنى ش 155:  بجهة ، وتشطٌبات دٌكورات

 بٌع عن 99959 برلم 25215351 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم عبدالجلٌل امٌن سٌد -  287

 (ورشه) الهجانه عزبه الورشه ش:  بجهة ، وجرانٌت رخام

 برلم 25215353 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشهٌه فراج عبدالرحٌم عبدالعال احمد -  288

 االراضى االستصالح ش من احمد حامد ش 7:  بجهة ، بلدى الى نصؾ مخبز عن 99941

 99928 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب دمحم دمحم العزٌز عبد احمد -  289

 الشروق - 31 محل المتمٌز المنطمة بالز ستار مول:  بجهة ، محمول اكسسوارات وبٌع صٌانه عن

 عن 99968 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن فتوح شاكر دمحم -  295

 23:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ماتهومستلز الكمبٌوتر دون)  عمومٌه وتورٌدات عمومٌه مماوالت

 الناحٌه داٌر

 99973 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب بٌومى لطفى دمحم عماد -  291

 شبرا 237:  بجهة ، سٌارات كمالٌات عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 99984 برلم 25215357 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالنظٌر جمعه رضا -  292

 الفحامٌن الجودرٌه ش 5:  بجهة ، العسكرٌه االحذٌه دون جمله احذٌه تجاره عن

 بٌع عن 99992 برلم 25215357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطب احمد خالد مرٌم -  293

 الزهراء ش 29:  بجهة ، العسكرٌه دون مالبس

 25215359 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحٌم عبد عبدالرحمن صدلً عبدالرحمن -  294

 1 رلم محل بالعتبه الجٌش ش 16:  بجهة ، العسكرٌه دون فمط جاهزه مالبس تجاره عن 155525 برلم

 بوٌات عن 99997 برلم 25215358 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم موسى حسن احمد -  295

 محل بالبدروم الممطم الوسطى الهضبه الخامس الحى الحدٌثه الجامعه شارع 6347 لطعه:  بجهة ، وحداٌد

 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم توفٌك جابر توفٌك مصطفى -  296

 النمابات عمارات خلؾ البحار ش:  بجهة ، مؽسلة عن 155561

 عن 155575 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عسران عباس جابر -  297

 السادس الحً 1 بلون االزهر جامعه من 1 بمدخل محل:  بجهة ، كافتٌرٌا

 عن 155534 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبادٌه دمحم مصطفى عمرو -  298

 السادس الحى البرٌد مطابع 21:  بجهة ،(  االنترنت دون)  عمارى تسوٌك

 155555 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التكٌفٌات وصٌانة لبٌع مبارن -  299

 احمد سٌد دمحم شارع ا( 82: ) بجهة ، تكٌفٌات وصٌانة بٌع عن

 عن 155599 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالسالم جوده ٌاسر -  355

 االرضى الدور 2 رمسٌس امتداد 161:  بجهة ، عازله طبمه واعمال عامه مماوالت

 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن -  351

 الزهراء شارع من متفرع حسٌن شارع 16:  بجهة ،( وبمولٌات وارز سكر) الؽذائٌة المواد وتعبئة توزٌع عن 155159

 عن 155114 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم عبدالرحٌم احمد -  352

 محل ابوالعز عبدالباسط تمسٌم التروللى شارع:  بجهة ، بماله محل

 155136 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشالن لطب سعد دمحم ثناء -  353

 معروؾ المعمارى حسٌن ش 15:  بجهة ، بلى رولمان تورٌدات عن

 عن 155155 برلم 25215321 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد سامً وائل -  354

 ل 5 محل االول التجمع 2 البنفسج خدمات 2 2 تجاري مول بالبدروم/  اصبح:  بجهة ، وبطارٌات اطارات وتركٌب بٌع

B 

 عن 155185 برلم 25215323 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم عبده عبدالنبى عبده -  355

 واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر ودون( )  الطباعه دون)  عمومٌه وتورٌدات ؼذائٌه مواد وتؽلٌؾ تعبئه

 الزهراء عباس دمحم محسب محمود ح 3:  بجهة ،(  العماله وتورٌد

 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صدٌك عبدالخالك عبدالصانع ٌاسمٌن -  356

 451 اول تجمع عمارت البنفسج حى ثالث الدور:  بجهة ،(  االنترنت دون)  والتشطٌبات عمارى تسوٌك عن 155256

 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلؾ حسانٌن احمد حسانٌن احمد -  357

 الكمبٌوتر دون)  التجارٌه توالتوكٌال العمومٌه والتورٌدات ماركت والمٌنى والكافٌهات المطاعم ادارة عن 155211

 1 شمه االمٌرٌه الجعفرى عبداللطٌؾ ش 25:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته

 155212 برلم 25215328 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز -  358

 الؽزالى ترعه ش 58:  بجهة ،(  العسكرٌه دون)  جاهزه مالبس عن

 155231 برلم 25215335 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل هللا عوض زكى مرفت -  359

 سلٌمان عبدالكرٌم شارع 35:  بجهة ، منزلٌة اجهزة صٌانة عن

 عن 155243 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالمعبود دمحم احمد -  315

 وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد دون) ومعدات سٌارات واٌجار وتورٌدات عمومٌه مماوالت

 البلد المعصره النٌل كورنٌش ش نصره حاره 6:  بجهة ،( العماله

 عن 155247 برلم 25215331 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزٌز هٌثم احمد -  311

 الحرفٌن العسمالنى ش 15:  بجهة ، عمومٌه مماوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عن 99952 برلم 25215351 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزاٌد حسٌن عبد حسٌن -  312

 جمال نهاٌه من العالى الضؽط شارع 1 رلم رعما:  بجهة ،( الالزمه التراخٌص استخراج بعد) بالستٌن مصنع

 عبدالناصر

 عن 99911 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم صالح شحاته هدى -  313

 السرجه شارع 51:  بجهة ، والبوٌات الحداٌد تجاره

 عن 99913 برلم 25215351 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشحات ابراهٌم دمحم محمود -  314

 نصر مدٌنه- السادسه المنطمه الثامن الحً برد بن بشار شارع 13 لطعه27 بلون:  بجهة ، ماركت سوبر

 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران دمحم عبدالعزٌز حسن حسام -  315

 كامل فاٌده شارع من االباصٌرى شارع 2:  بجهة ، محمول وصٌانه وشراء بٌع عن 99942

 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج السٌد ٌوسؾ صبحى روحٌه -  316

 الكمبٌوتر دون)  ومستلزماتها الشرب مٌاه ومعالجه الخزانات وتعمٌم الكلى ؼسٌل وحدات وصٌانه تورٌد عن 99967

 مسكن االلؾ 3 ممر 174:  بجهة ،(  ومستلزماته

 عن 99988 برلم 25215357 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم سٌد اشرؾ دٌنا -  317

 ش 45:  بجهة ، واالعالن الدعاٌه ومواد العماله تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر دون عمومٌه وتورٌدات مماوالت

 الهجانه عزبه الجامعه ش من البستان

 بٌع عن 99998 برلم 25215358 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم اسماعٌل دمحم -  318

 3 رلم محل الممطم الحدٌث الجامعه ش 6344 لطعه:  بجهة ، دٌكور لوازم

 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌة والمماوالت للتورٌدات المنصور -  319

 ، عمومٌة ومماوالت( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) تورٌدات عن 155598

 الهاٌكستب النٌل ش اللوكس عمارات ش2:  بجهة

 برلم 25215358 فى لٌد ، 15555.555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطً عبد علً زٌد ابو طاهر -  325

 رجٌله ابو ارض الخمسٌن ش الشهٌد عبد ولٌم تمسٌم المنً ش 69:  بجهة ، صٌدلٌه عن 155512

 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالؽنى عبدالوهاب ثابت جمعه -  321

 حلوان عٌن الزلزال مساكن:  بجهة ، عجٌن من حلوى بٌع عن 155565

 عن 155589 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن طلبه عٌد عماد -  322

 ش 49:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) عمومٌه وتورٌدات مماوالت مكتب

 ناصر م الدوٌمه - المهوه محطه الصدٌك مسجد

 155127 برلم 25215318 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس ؼطاس وصفى امٌل -  323

 االرضى بعد االول الدور - عفٌفى سنتر الرملة ش 3:  بجهة ، فضه مرمات عن

 عن 155135 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد هللا عبد دمحم -  324

 ناصر م االلصر ش29:  بجهة ، المماوالت

 عن 155145 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصؾ احمد دمحم دمحم احمد -  325

 كارفور بجانب - المعادى دائرى دارنا اشجار  A 5:  بجهة ،(  االنترنت دون)  عمارٌة واستشارات تسوٌك

 عن 155179 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبٌب منصور السٌد اٌناس -  326

 عمر االمام ش 3 شمس عٌن:  بجهة ، المنزلى الدٌكور ولطع والحلى اكسسوارات صناعه

 عن 155259 برلم 25215328 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمٌده دمحم عبدهللا منصور -  327

 الهجانه الورشه ش 155:  بجهة ، موبٌالت اجهزة بٌع

 برلم 25215331 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد محمود السعود ابو عبدالحلٌم -  328

 المبخره حوض البترول ش من السعاده لهوه ش:  بجهة ، العسكرٌه دون مالبس تطرٌز ورشه عن 155241

 ، مطعم عن 155246 برلم 25215331 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم صابر دمحم زٌنب -  329

 النصر عزبة المسلحه الموات الزهور مدٌنة مجمع ش:  بجهة

 عن 99921 برلم 25215352 فى لٌد ، 995550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسن خمٌس كرٌم -  335

 44 حاره االرضً بالعطوؾ الوسطانٌه 1:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص استخراج بعد) مملده احجار تركٌب

 عن 99925 برلم 25215352 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبح مسعد مسعد اشرؾ -  331

 اول نصر مدٌنة شروق الورشة شارع( 12) العمار:  بجهة ، صحٌة ادوات اكسسوارات تورٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عن 155556 برلم 25215358 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوفا ابو دمحم احمد محمود -  332

 15 رلم محل االرضً الدور الجنٌنه درب:  بجهة ، االسفنج تجاره

 برلم 25215315 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل محمود الدٌن عصام لمٌاء -  333

 15:  بجهة ،( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر دون) عمومٌة تورٌدات عن 155529

 3 شمة االرضى الدور نهرو شارع

 عن 155541 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود احمد طارق -  334

 االرضى بالدور 2 رلم محل الرطل بركه شارع 16:  بجهة ، اخشاب بٌع

 عن 155578 برلم 25215314 فى لٌد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهٌم صالح تامر -  335

 ش 35 بالعنوان االرضً فوق االول بالدور 14 رلم محل:  بجهة ،( العسكري الزي دون) رٌاضٌه احذٌه و مالبس بٌع

 النٌل لصر - حرب طلعت

 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل علً عبدالعال سعودي -  336

 حسن عبدالمجٌد من سلٌمان عٌد ش 2:  بجهة ، واسمنت جبس البناء مواد بٌع عن 155577

 عن 155596 برلم 25215315 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السورى على السٌد حازم -  337

 للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات- عبٌد مكرم ش ب 5 عمار اسفل 3 رلم مسطح:  بجهة ،( النت دون) كافٌه

 عن 155596 برلم 25215315 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السورى على السٌد حازم -  338

 للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات- عبٌد مكرم ش ب 5 عمار اسفل 3 رلم مسطح:  بجهة ،( النت دون) كافٌه

 عن 155122 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم لاسم رٌاض دمحم -  339

 ش 75:  بجهة ، ومماوالت( العمالة وتورٌد واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 المعصرة زاٌد احمد

 155157 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم حسنى فؤاد نارٌمان -  345

 العربى دمحم ش 3:  بجهة ،( العسكرٌه دون) مالبس تصنٌع ورشه عن

 عن 155152 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات دمحم بركات احمد -  341

 ماٌو اول عمارات:  بجهة ، وهداٌا اطفال لعب بٌع

 عن 155154 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبً نموال امٌن جرجس -  342

 صدلً ش 11:  بجهة ، تصدٌر

 155215 برلم 25215329 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحراوى السٌد مرزوق صبرى -  343

 7 رلم شمه االرضى بعد الثالث الدور الزٌتون حدائك المدٌم السوق شارع 36:  بجهة ، عمومٌه مماوالت عن

 عن 155218 برلم 25215329 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السٌد محمود احمد -  344

 العمار مدخل ٌمٌن دكان اول 1 رلم محل مٌالده عطفه 11 رلم عمار:  بجهة ،(  العسكرٌه دون)  احذٌه ورشه

 155224 برلم 25215329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد العوضى رأفت سٌد -  345

 االرضى الدور - مسكن الؾ مٌدان من المنتزه ش 155 عمار:  بجهة ، وسندوتشات وباستا همبورجر مطعم عن

 155236 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحمٌد عادل اسالم -  346

 العال ابو تمسٌم التروللى ش اسماعٌل حافظ ش 11:  بجهة ، نجارة ورشة عن

 عن 155239 برلم 25215335 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خلٌل السعٌد نبمة -  347

 العاشر الحى عزت اٌهاب شارع 26 بلون 13 لطعه:  بجهة ، بالجمله ؼذائٌة مواد وتوزٌع تجاره

 برلم 25215331 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزٌد عبدالراضى عبدالجواد ٌوسؾ -  348

 متر 63 اسكان 2 فٌوتشر مول A 6 رلم محل:  بجهة ، ماركت سوبر عن 155248

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 على والحصول والكافٌهات المطاعم وتشؽٌل اداره  ،  شركة(   ام تو اتش  H 2 M) وشركاه عبدالعلٌم سعٌد دمحم -  1

 ، 99955 برلم 25215351 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   واالجنبٌه المحلٌه والكافٌهات المطاعم توكٌالت

 45:  بجهة ، واالجنبٌه المحلٌه والكافٌهات المطاعم توكٌالت على والحصول والكافٌهات المطاعم وتشؽٌل اداره عن

 (مكتب) الثامن الحى- الشرٌؾ حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   مالها ،رأس   الطرق رصؾ واعمال العمومٌة المماوالت  ،  شركة   وشركاه عبدالرحٌم دمحم احمد بالل -  2

 8:  بجهة ، الطرق رصؾ واعمال العمومٌة المماوالت عن ، 99912 برلم 25215351 فى ،لٌدت 1555550555

 شكور نجٌب شارع

 تورٌد دون) عمومٌه وتورٌدات وتصدٌر وتفرٌػ وشحن جمركً تخلٌص  ،  شركة   وشرٌكته دمحم سمٌر محمود -  3

 25215352 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس(  العماله وتورٌد واالعالم الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر

 ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد دون) عمومٌه وتورٌدات وتصدٌر وتفرٌػ وشحن جمركً تخلٌص عن ، 99919 برلم

 الجدٌده لنزهها المنوره المدٌنه ش من متفرع شرٌؾ ش 4:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالعالم الدعاٌه ومواد

 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   والبٌتزا الفطائر بٌع  ،  شركة   وشركاه حامد عبدالرحمن عادل -  4

 العماد عباس شارع 7 رلم محل:  بجهة ، والبٌتزا الفطائر بٌع عن ، 155163 برلم 25215322

   مالها ،رأس   والكافترٌات المطاعم وتملن واداره وتشؽٌل انشاء  ،  شركة   حسٌن ودالٌا ٌاسر عبدالرحمن -  5

 بجهة ، والكافترٌات المطاعم وتملن واداره وتشؽٌل انشاء عن ، 155164 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555

 الخامس لتجمع - الترفٌهٌه التجارٌه المنطمه - الرٌاضى روٌال بنادى االرضى بالدور تجارى محل: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   14972:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض سٌد سٌارات   - 1

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   79291:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البلى رولمان تورٌد و لتجارة المالح   - 2

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   55563:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشٌخ دمحم احمد هانى   - 3

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   96845:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سعٌد حسن عادل   - 4

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   97857:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعٌد حسن شرٌؾ عمر   - 5

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   83145:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان صابر على حمدى   - 6

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   57165:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن حسٌن سٌد سعد   - 7

 الوفاه بسبب المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   7753:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصمدى دمحم السٌد فؤاد   - 8

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   73645:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم ابراهٌم لبٌب الحكٌم عبد زكرٌا   - 9

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   6592:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجمل سلٌم دمحم رفٌك امال   - 15

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   71621:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرؤوؾ عبد ابراهٌم دمحم محمود   - 11

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   15989:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على الراضى عبد فرؼلى مطراوى فاطمه   - 12

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215352

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   4752:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  التلى عبداللطٌؾ  عبدالكرٌم فراس   - 13

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   4752:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  التلى اللطٌؾ عبد  الكرٌم عبد فراس   - 14

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   79515:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسى هللا جاب رمضان دمحم   - 15

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   97364:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالؽنى عبدالؽنى دمحم فرج   - 16

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   79125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم حافظ ابراهٌم اٌمن   - 17

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   96752:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بسٌم مصطفى الدٌن عصام مصطفى   - 18

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   4931:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زهٌرى مصطفى عبدالعزٌز عالء   - 19

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   17395:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌخائٌل امٌن منٌر مٌرانده   - 25

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   98459:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  معوض جرجس الساٌح ناصر   - 21

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215354 تارٌخ وفى ،   85573:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا حسب عزٌز صبحى حربى بٌتر   - 22

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 23

   السجل شطب/محو تم

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 24

   السجل شطب/محو تم

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 25

   السجل شطب/محو تم

 تم   25215354 تارٌخ وفى ،   39354:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالؽنى دمحم عبدالحافظ عادل   - 26

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  ردف تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 27

   السجل شطب/محو تم

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 28

   السجل شطب/محو تم

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 29

   السجل شطب/محو تم

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 35

   السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   45391:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هالل فؤاد عادل مها   - 31

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

   25215354 تارٌخ وفى ،   27383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش جوده لاسم الدٌن صالح سمٌر   - 32

 التجاره لترن السجل فً المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   25215354 تارٌخ وفى ،   33671:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الطحان حسانٌن رٌاض دٌنا   - 33

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   8212:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشبٌنى سعٌد/  د صٌدلٌة   - 34

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215357 تارٌخ وفى ،   66911:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسؾ عبدالحمٌد ابراهٌم حازم   - 35

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   97928:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد المتولى دمحم عمر   - 36

 التجاره لترن محو امر  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   99585:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌونان وهبه صباح امٌر   - 37

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   52542:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للرحالت الرومانى   - 38

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   82234:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن صاوى مراد سٌد   - 39

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   25215358 تارٌخ ىوف ،   67367:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزق عبداللطٌؾ عبدالستار دمحم   - 45

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   25215358 تارٌخ وفى ،   5153:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الؽرباوى عبده عبدالمادر عبدالعزٌز احمد   - 41

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   71481:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لابٌل دمحم عباس دمحم   - 42

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   3313:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان تهامى دمحم احمد   - 43

 التجاره لترن المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   1412:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد ابراهٌم سٌد   - 44

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   68149:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عازر جاد فوزى عماد   - 45

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   25215359 تارٌخ وفى ،   72316:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بخٌت اسماعٌل على دمحم اسماعٌل   - 46

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   2856:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العجوز دمحم زٌنهم دمحم   - 47

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل

   25215359 تارٌخ وفى ،   22229:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكرٌم عبد على دمحم الؽنى عبد رمضان   - 48

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   25215359 تارٌخ وفى ،   89718:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حامد ناٌؾ اسماعٌل ناٌؾ   - 49

 التجارة لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   49665:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لطب مصطفى دمحم احمد   - 55

 الفرع الؽاء تم  السجل

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   82658:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً دمحم احمد عالء   - 51

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  87214 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالفتاح عبدالعال انور دمحم -  29

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  81229 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبده شكرى مبارن ابانوب -  35

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  94795 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدهللا نجالءاحمد -  31

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  51747 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عبدالتواب رمضان -  32

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  94638 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطاوع امام احمد اسالم -  33

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  35824 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاتة العزٌز عبد شحاتة العزٌز عبد -  34

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  55513 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرواد حسن دمحم مصطفى -  35

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  98538 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جوٌده دمحم ربٌع فاطمه -  36

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  97256 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عوض عبدالظاهر حجاج -  37

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  95199 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مهران دمحم ناجى احمد -  38

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  79535 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد السٌد اسالم -  39

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  95474 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عباس بٌومى عطٌه رٌان -  45

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح الالم رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  98232 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان عبدالرحمن رمضان جمعه -  41

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  84372 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العانوس دمحم العظٌم عبد سارة -  42

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  99642 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مهنى دمحم ابراهٌم دمحم -  43

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  64375 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم زكى دمحم اشرؾ -  44

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  87554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالرازق دمحم عبدالرازق -  45

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  91755 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته بخٌت اسحك سامح -  46

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  69539 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود سٌد حسن اٌهاب -  47

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  41651 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان لبٌب عزت عبدهللا -  48

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  62539 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صادق برامل هنصر رفٌك -  49

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس لتعدٌ:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  15968 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خاطر على دمحم احمد مروان -  55

  جنٌه  155555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  91584 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼطاس نجٌب سامً ابانوب -  51

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  88652 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم حنفى محمود احمد -  52

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  19927 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سند دمحم فتحى نسرٌن -  53

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  93357 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  توفٌك خمٌس خمٌس دمحم -  54

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  28766 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جالٌري سحر -  55

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  28766 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم محمود سحر -  56

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  94597 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل ظرٌؾ زاهر مارٌان -  57

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  78543 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسؾ حنا عباس جورج كرٌستٌن -  58

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  26263 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعه بٌومً سٌد حمٌدو -  59

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  86625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض احمد السالم عبد احمد -  65

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  53664 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال زكى حسن دمحم -  61

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  74845 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً احمد نوبً دمحم -  62

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  29515 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌم دمحم دمحم نبوٌه -  63

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  85195 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم الحمٌد عبد احمد هانى -  64

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  94322 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شلبى عثمان احمد سعٌد احمد دمحم -  65

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  39928 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن دمحم سٌد دمحم -  66

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  67555 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر ٌوسؾ عوٌس حماده -  67

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل   :التأشٌر وصؾ, 

 المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  85276 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس المسٌح عبد ابرام -  68

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 تم  25215311 ، تارٌخ وفً  8523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجلدٌه للمصنوعات الطوخى اسامه/ اصبح -  69

  جنٌه  8555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  8523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحمن عبد الحمٌد عبد دمحم اسامه -  75

  جنٌه  8555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  98353 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد محمود خلود -  71

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  12253 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مراد حسن اسماعٌل اشرؾ -  72

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  19678 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس انٌس فوزى هانى -  73

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  82796 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد احمد ابراهٌم شرٌؾ -  74

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  4158 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد امٌن ىفوز سمٌر -  75

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  42743 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الممصود عبد العنٌن ابو سعٌد تامر -  76

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  99917 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعظٌم لسام فاطمه -  77

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  69375 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على رجب على رجب -  78

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  95257 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالنبى عاٌش الهادى اٌمن -  79

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  82652 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن دمحم عبده مصطفى -  85

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  56759 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼالب احمد سٌد حمدى -  81

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  99818 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الدردٌري الماسم ابو امل -  82

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  98173 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طه حفنى احمد دمحم -  83

  نٌهج  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  84838 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للدس لبٌب نسٌم جوزٌؾ -  84

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

  25215316 ، تارٌخ وفً  85649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى الرحٌم عبد ابراهٌم هللا عبد الرحٌم عبد -  85

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم

 المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  55695 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم فؤاد احمد دمحم -  86

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  79939 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم ابراهٌم ٌحى -  87

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  71466 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حافظ المجٌد عبد حافظ نبٌل -  88

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  7615 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم كامل منصور دمحم -  89

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  91445 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرب جاد عبدالناصر سٌد دمحم -  95

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  85826 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼنٌم دمحم فتحى احمد -  91

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  88319 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد هاشم جمال دمحم -  92

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  98576 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرزوق احمد هللا فضل احمد -  93

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  64474 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد طه فرؼلى ربٌع -  94

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  94761 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بخٌت شكرهللا عونى جورج -  95

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  35317 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد البالى السٌدعبد دمحم -  96

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  85429 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم صابر جٌد معتز -  97

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  93543 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن عبدالحمٌد جمال دمحم -  98

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  98277 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته جٌد لمعى كرٌم -  99

  جنٌه  755550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  95578 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تؽٌان ابراهٌم على ابراهٌم -  155

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  5459 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محفوظ منى/د -  151

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  73245 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود النبى عبد هشام -  152

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  87768 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شرؾ سالم احمدسالم -  153

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  91829 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سلطان سعٌد مصطفى -  154

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  61619 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم الشٌخ دمحم عادل دمحم -  155

  جنٌه  55555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  3747 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل تسن العزٌز عبد ضاحى -  156

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  89564 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عزٌز حشمت جمال جمٌل -  157

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  89564 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمال جمٌل مؤسسة/  اصبح -  158

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  45341 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد ابراهٌم فؤاد ابراهٌم -  159

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  87556 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرزوق اسماعٌل دمحم حاتم -  115

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   أشٌرالت وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  52238 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد سمٌر سٌد -  111

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  21566 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دوٌدار عفٌفى عمار دمحم اسامه -  112

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  13495 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زٌد ابو عٌد فضل احمد -  113

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  28937 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم ابراهٌم دمحم مسعد -  114

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  273 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم تهامى دمحم نجالء -  115

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  85571 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالنعٌم لناوي رجب -  116

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  37671 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العمارى للتسوٌك العال -  117

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً  37671 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العمومٌه والمماوالت للتورٌدات العال/   التجارى االسم اصبح -  118

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  35618 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼطاس صلٌب المالن عبد بنٌامٌن -  119

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  35618 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼطاس صلٌب عبدالمالن بنٌامٌن -  125

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  31566 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكرانى حسٌن حسن زكى -  121

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  96552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل دمحم عرفات جمال -  122

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  84525 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل احمد فاروق طه -  123

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  34 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سرٌع ابو ابراهٌم فاروق -  124

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  76491 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرجان فرج حلٌم فرج -  125

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  93196 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حسن امام محمود الرحمن عبد -  126

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  26347 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم السٌد شولى احمد -  127

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  57945 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رفاعى ٌوسؾ دمحم احمد -  128

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  52865 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البراوى احمد عبدالخالك كرم دمحم -  129

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  52859 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالخالك كرم ولٌد -  135

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215328 ، تارٌخ وفً  95786 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمال دمحم/  الدكتور صٌدلٌه -  131

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  89395 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا جاب الحسن ابو حسٌن احمد -  132

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  568 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم جاد فهمى فاطمه -  133

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  1361 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفان موسى هٌمابرا دمحم -  134

  جنٌه  65555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  71675 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم خلؾ ابراهٌم -  135

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  81799 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال ابو دمحم سعد فتحى عفاؾ -  136

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  18517 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حصاوى فرٌد شولى فرٌد -  137

  جنٌه  7555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  74981 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم المالن عبد شحاته اشرؾ -  138

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  11789 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الصادق عبد نصار عصام -  139

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  42153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد كامل دمحم صالح اٌناس -  145

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  13517 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  امام احمد كوافٌر -  141

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  93274 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عترٌس دمحم مهدى ربٌع -  142

  جنٌه  1555550555، همال رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  15738 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للمماوالت سلطان -  143

  جنٌه  125555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  83562 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رضوان صالح عبدالمنعم حسن -  144

  جنٌه  355555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  17775 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسؾ الرحمن عبد رمضان -  145

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  68643 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد محروس سمٌر دمحم -  146

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  78135 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفضل ابو شفٌك عزت سماح -  147

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض احمد مصطفى حسام -  1

  نصر مدٌنه زهراء - 2523 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشحات ابراهٌم دمحم محمود -  2

 نصر مدٌنه- السادسه المنطمه الثامن الحً برد بن بشار شارع 13 لطعه27 بلون ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده على صالح فهد -  3

 5 رلم شمه الثانى الدور- بورسعٌد ش 511 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم على احمد -  4

 (محل) الهجانه عزبه - الورشه ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 47544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الستار عبد كامل حمدى احمد -  5

  الزهراء صدلى شارع 4/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم دمحم عبدالمعز السٌد ٌسرا -  6

  التروللى من الجامع ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل سلٌمان خالد -  7

 العتبه- الجٌش شارع من - النوبى درب ش18 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم دمحم السعٌد دمحم -  8

  الشمه نصؾ -النهضه - 2 ش 1 م 24 ب 1555 الماهره مساكن 24 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود حسن ابراهٌم -  9

  النخل عزبه ٌسرى امٌن ش 35 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم عبدالحمٌد دمحم -  15

  الجوخ واب امام بورسعٌد ش 35 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 92588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد على الماضى احمد -  11

  مدٌنه 1 اطلس مساكن 35 بلون/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عبدالجلٌل امٌن سٌد -  12

 (ورشه) الهجانه عزبه الورشه ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح شحاته هدى -  13

 السرجه شارع 51 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ثروت عاطؾ كٌرلس -  14

  االرضى فوق التاسع بالدور 35 الشمه من ؼرفه - بالفجاله صدلى كامل شارع 33 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى سمٌر هانى ٌوسؾ -  15

  الولٌد بن خالد ش باالرضى شمه 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرؼلى فؤاد سٌد جاسر -  16

  البواللٌه الترعه - رأفت 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوزاٌد حسٌن عبد حسٌن -  17

  عبدالناصر جمال نهاٌه من العالى الضؽط شارع 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 99956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل عبدالشهٌد داود سامى -  18

  المروه عمارات11- 33 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99922    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالمادر سالم اٌمن -  19

  دجله 233 ش 21 عماره 4 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالصادق نصر مصطفً -  25

 الشروق الخامسه المنطمه المتمٌز 7 شمه 3 مربع 18 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج حنا نبٌه سامً -  21

 الرشٌدى احمد/د ش 31 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 72595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توكل حسٌن دمحم نبٌل خلدون -  22

 الماهره طرٌك اول السالم اٌزٌس مشروع امنحتب جمعٌه 9 بلون 1 رلم االرضً الدور/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  الصحراوي

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جاد عجالن محمود -  23

 االمٌرٌه المساكن لبلً ش 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللٌثً ابراهٌم دمحم احمد -  24

 عبدهللا الفتوح ابو ش 98 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99924    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال الرازق عبد علً سٌد -  25

 الشٌشٌنً شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 93299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل خمٌس اسماعٌل هند -  26

 - الوسطى الهضبه 7167 لطعه 1 رلم االرضى بالدور شمه/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 الممطم

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعظٌم لسام فاطمه -  27

 المنوفٌه ش 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سعد علً احمد -  28

 9 رلم محل العزٌز عبد ش 37 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 29813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى رضا -  29

 االرضً فوق االول الدور شمه من ؼرفه المدٌمه الخرطه رضوان ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن محى احمد امٌن مؤمن -  35

 (طبى مركز) - نوبار شارع 49 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 92861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌؾ عبد احمد على عفاؾ -  31

  2 امل المنال سوق خلؾ خلؾ طارق شارع من ثابت شارع 5/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدهللا سٌد حازم -  32

 البترول ش من الماضً 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 91545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالباسط منصور ٌحٌى احمد -  33

 جمال شارع من ابوطالب صبرى ٌوسؾ شارع 3/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 بالحرفٌٌن - عبدالناصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 92912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ عدلً حازم مروه -  34

 ورلٌات/  بنشاط - الزراعى اسٌوط مصر طرٌك طموه/  الكائن بالعنوان اخر رئٌسى ممر اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

  المروه/  تجارٌه ـبسمه 45555 الؾ واربعون خمسه/  مال برأس ــ

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب دمحم دمحم ٌزالعز عبد احمد -  35

  الشروق - 31 محل المتمٌز المنطمة بالز ستار مول ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسن خمٌس كرٌم -  36

 44 حاره االرضً بالعطوؾ الوسطانٌه 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 94955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض عبدالمسٌح نعٌم ٌوسؾ -  37

  الجدٌدة المعادى - 3 رلم محل التاسع الشطر - النصر ش 2/7/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 94955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض السمٌع عبد نعٌم ٌوسؾ -  38

 الجدٌدة المعادى - 3 رلم محل - التاسع الشطر - النصر ش 2/7 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 86182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحٌم دمحم وائل -  39

 الجدٌده المعادي 355 ش 4/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 86182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحٌم عبد دمحم وائل -  45

 الجدٌده المعادي 355 ش 4/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدي مصطفى امٌن دمحم عادل امٌن -  41

 رٌحان الشٌخ ش من متفرع الشرلاوي عطفه 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  نالعنوا تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 42228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعدنى احمد السٌد عمر -  42

 االرضً الدور سالمه عزت ش 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 99925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبح مسعد مسعد اشرؾ -  43

 اول نصر مدٌنة شروق الورشة شارع( 12) العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االطرش دمحم دمحم رمضان احمد -  44

  المدس ش 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عالم السٌد شولى -  45

  الكوٌتٌه الشركه الثالثه المرحله ب 18 رلم بالعمار 56 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 21691    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼبلاير عٌسى سعٌد مٌنا -  46

  الولٌد ابن مع بابل ش 39 - االرضى الدور 3 رلم محل/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 98941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد الدٌن صالح اٌمن -  47

  رمضان حافظ شارع 1/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 72734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه الحلٌم عبد الفرح ابو دمحم -  48

  والمضاء النٌابه تمسٌم - راٌل شارع 17 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تم 25215353 تارٌخ وفً 99945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجمى عبدالحمٌد عبدالباسط عبدالحمٌد -  49

  نجٌب دمحم ؼافر مسجد ش 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 37535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه مسعود مٌخائٌل اٌمن -  55

 الحرفٌن - صبرى شار 72/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 25215353 تارٌخ وفً 99939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه والتورٌدات والتصدٌر لالستٌراد بسٌم -  51

  رمسٌس ش 399 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تم 25215353 تارٌخ وفً 99941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوشهٌه فراج عبدالرحٌم عبدالعال احمد -  52

  االراضى االستصالح ش من احمد حامد ش 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات النبوى الهادى عبد محمود -  53

  الرزاق عبد ابراهٌم 155 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25474    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود بخٌت دمحم مصطفى -  54

  المعادى كورنٌش الشروق نادى امام الشرطه عمارات7 \ اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس عصام احمد -  55

  النصر مسجد شارع 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد رمضان رجب رفعت -  56

  5 رلم محل الدٌن صالح شبٌن شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن شعبان سعد اٌه -  57

  محل - بالمعصره عبدالحكٌم عبدالعزٌز شارع 62 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم محمود -  58

  محل - الوادى بتمسٌم - بالحرفٌٌن 53 لطعه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على شعبان ابراهٌم -  59

  الجنٌنه ارض - عثمان دمحم ش 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99932    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محسن عرالى امام عرالى -  65

  السكاكٌن المعمارى فهمى محمود ش 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوشكٌان دمحم عبدهللا سٌد -  61

  15 رلم محل لرٌش صمر ع 45 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمادر عبدهللا سمٌره -  62

 5 رلم محل لرٌش صمر مساكن 99 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض على حسن حنفى نبٌله -  63

 المشالق ؼرب ش 52 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن اسحك كامل رومانى -  64

  الدٌن صالح مٌدان شبٌن 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 91545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالباسط منصور ٌحٌى احمد -  65

 بالحرفٌٌن - عبدالناصر جمال شارع من ابوطالب صبرى ٌوسؾ شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزب سعٌد دمحم هانى -  66

  شمه النخل عزبه الزلله سلٌم شارع من الزلله حسن شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 73356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان راضى الدٌن صالح احمد -  67

  التاسع رالدو - 92 شمه المأمون حسن ش أ 11/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكٌن فلٌب جورج اندرو -  68

  الممطم الزهور حى اسكان 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار عوض عبدالرحمن دمحم هٌثم -  69

  السابع الحى حنٌفه ابو االمام ش 35 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس منصور جبرٌل مرفت -  75

  الالسلكى ش 2- 1  2/1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99942    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران دمحم عبدالعزٌز حسن حسام -  71

  كامل فاٌده شارع من االباصٌرى شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد على امل -  72

  النحاس مصطفى اخر الشطورى عبده عبد ش1 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهٌم حلمى رمزى دٌنا -  73

  8 رلم محل المستشفى شارع 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى ابراهٌم عبدالعظٌم سٌد -  74

  االرضى بعد االول بالدور شمه المظلوم شارع من الجوهره برج(  15د)  1551 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99944    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعطى عبد ابراهٌم ٌحً اٌه -  75

  السابع الحً - النحاس مصطفى من متفرع علً بن حسنال 33 بالعمار شمه من حجرة ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدربه رمضان نور -  76

 (االول بالدور واحد بباب مكتب)- الروٌعى شارع 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطٌبى عبدالرازق فتحى اسامه -  77

  النحاس مصطفى 15 ق 43 بلون ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان
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,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 99952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم سعٌد احمد دمحم -  78

  االرضى الدور 4 رلم محل التوفٌمٌه سوق 16/14 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 6745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البكرى احمد احمد دمحم -  79

 مسكن الؾ مٌدان - السوٌس جسر ش وسط أ 96/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم محمود عبده عزٌزه -  85

  عالم دمحم ش 14 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حمزه دمحم حمزه -  81

  54 المطرٌه ؼرب شارع المشروع شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم كامل وسام -  82

  3 رلم محل العماد عباس اخر الفتح عمارات 49 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن فتوح شاكر دمحم -  83

  الناحٌه داٌر 23 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه بشرى عادل دمٌانه -  84

 رجٌله ابو التروللى سلٌمان سٌد ش من دروٌش دمحم ش 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99965    برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، فرؼلى ثابت فرؼلى عبدهللا -  85

  االمٌرٌه المبه ترعه شارع من محروس احمد 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عثمان احمد معتز -  86

  التهامى دمحم ش 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 55398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو احمد فاروق احمد -  87

  فدان 855 صناعٌه  م 344 ق ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عالء -  88

  اسٌا ش من عثمان ابوزٌد شارع 2 ،

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن صبحى دمحم حامد حسن -  89

 4  -/-  الجمال فؤاد 86 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن سلٌمان عبدالمالن عمرو -  95

  حوشان ابو جندى ابو كرم ش 157 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا منصور كامل كرم -  91

  العالى السد منشٌة االربعٌن ش والعرالى االبجى ش 18 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 55398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو احمد فاروق احمد -  92

  برأسمال وتجهٌزه والنسٌج الؽزل/ بنشاط فدان 855 صناعٌه  م 344 ق/   اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تكس الزمزم/  تجارٌة بسمة جنٌه 55555/

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان راؤوؾ نصٌؾ مؤمن -  93

 الممطم - السادس الحى 33 ش 7425 بالعمار علوى محل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاره نجٌب صبرى رامى -  94

  الجبل ترعه شارع من الصوفانى ح 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 51747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالتواب رمضان -  95

 خالد احمد سلٌمان شارع 25 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج السٌد ٌوسؾ صبحى روحٌه -  96

  مسكن االلؾ 3 ممر 174 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 81229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده شكرى مبارن ابانوب -  97

  الثانٌة المنطمة - االجتماعى االسكان 275/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحسٌب دمحم رمضان -  98

  البنات كلٌه مشروع 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه انور محمود -  99

 - شؽالن درب اصالن جامع مٌدان 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ
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,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 6745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البكرى احمد احمد دمحم -  155

 مسكن لؾا مٌدان - السوٌس جسر ش وسط أ 96/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 6745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البكرى احمد احمد دمحم -  151

 الممطم - 9 ش 399/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فؤاد لوندى صبحى شنوده -  152

  عبدالناصر جمال ناصٌه التوفٌمٌه ترعه ش 12 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حشٌش جاد عطا دمحم -  153

  47 ب 16 ق 6 م كابول العمار بالبدروم حجره 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 6745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البكرى احمد احمد دمحم -  154

 الممطم - 9 ش 399/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب بٌومى لطفى دمحم عماد -  155

  شبرا 237 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم احمد -  156

 المعادي حدائك - الحجاز برج 155 شارع 72 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سٌد حمدى عماد -  157

  المسلحه الموات اسكان عمارات 15 ج بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمود خالد كرٌم -  158

  195 الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان حسٌن حسن احمد -  159

  زكى احمد ش من شحاته شرؾ انجال ناصٌه اسماعٌل احمد المشٌر ش 14 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 99985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الؽرٌب مصباح دمحم -  115

  مدٌنتً سكنً لطاع خدمات مركز بنون مجمع 2 الدور 227 اداري مكتب ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سٌد اشرؾ دٌنا -  111

 الهجانه عزبه الجامعه ش من البستان ش 45 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 78855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زخارى بدروس اسحاق رٌمون -  112

 المساكن بحري ش 96 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطب احمد خالد مرٌم -  113

 الزهراء ش 29 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 64652    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكى جرجس صفوت روجى -  114

 كلٌوباترا ش 43 بالعمار 1 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم نصرهللا حسن عاطؾ -  115

  ب السوٌسري 6 محل 57 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ابراهٌم حماد دمحم -  116

  حافظ مصطفى من معتك ابو عٌد 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 95474    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس بٌومى عطٌه رٌان -  117

 العجوز حوض - الفتاح عبد سٌد ش من رجب  ح 11/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ٌوسؾ رجب دمحم -  118

 الجامع محطه مصطفً احمد ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  119

 المعادي زهراء - االرضً الدور 2 رلم محل 15 رلم عماره - السعاده شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عثمان خلٌفه مدحت -  125

 28 محل الممطم بنونه كرٌم ش 9487/1 لطعه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرشٌد عبد محمود عصام شادي -  121

 الثامن الحً المامون حسن ش من المبوعثٌن اسكان 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت جرجس عوض بخٌت -  122

  باى طومان ش 155 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 69663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه على مصطفى دمحم -  123

 العلو كفر العاص بن عمرو مسجد بجوار الخشاب ترعه ش 12 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواجه الحارث ابو دمحم زؼلول -  124

 السوٌس جسر المصري عزٌز ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تونى عثمان خلٌفه منى -  125

  الحمراء الزاوٌة مساكن 3 ش 2 م 147 بلون ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 95474    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس بٌومى عطٌة رٌان -  126

  العجوز حوض - الفتاح عبد سٌد ش من رجب ش 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون محمود دمحم ربٌع -  127

 1 حً 4 رهمجاو 11 بالعمار 3 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالنظٌر جمعه رضا -  128

 الفحامٌن الجودرٌه ش 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 69663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم.  د \ صٌدلٌة -  129

 العلو كفر العاص بن عمرو مسجد بجوار الخشاب ترعه ش 12 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  135

 - االرضً الدور 2 رلم محل 15 رلم عماره - السعاده شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  المعادي زهراء

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  131

 جاردٌنٌا ش االهرام هضبه ج منطمه 29 عمار 2 محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  132

 - االرضً الدور 2 رلم محل 15 رلم عماره - السعاده شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  المعادي زهراء

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  133

 جاردٌنٌا ش االهرام هضبه ج منطمه 29 عمار 2 محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً عطٌه محمود جماالت -  134

 الزهراء 33 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح النظٌر عبد جمعه مصطفً -  135

 الؽورٌه المنجدٌن ش 12 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم فرٌد احمد سعد احمد -  136

 االرضى بالدور هنجر الحاج ببركه النمطه بمحطه عنان ترعه ش من البرج ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 99994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد احمد عجٌلى -  137

  المطراوى ش 163 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 99997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم موسى حسن احمد -  138

  محل بالبدروم الممطم الوسطى الهضبه الخامس الحى الحدٌثه الجامعه شارع 6347 لطعه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 35253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مصطفى محمود كرم -  139

 من متفرع مول السراج خلؾ الخامس الدور 5 عماره مول سالى عمارات/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  عبٌد مكرم

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دٌاب سٌد دٌاب -  145

 النصر عزبه من خٌري عبده  ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم دمحم صالح دمحم -  141

 التاسع بالدور 35 شمه شنوده اسماء ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 41651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان لبٌب عزت عبدهللا -  142

  علوى اول دور الشرلٌه شمس عٌن شارع 16/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 85268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌحان دمحم دمحم كامل محمود -  143

  كفرع الؽاءه مع عابدٌن فرٌد دمحم ش/ 34 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو دمحم احمد محمود -  144

 15 رلم محل االرضً الدور الجنٌنه درب ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155551    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مهدي الناصر عبد رٌهام -  145

  عبدالناصر مال منشٌه 31 من متفرع الناصر عبد ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العاطً عبد علً زٌد ابو طاهر -  146

 رجٌله ابو ارض الخمسٌن ش الشهٌد عبد ولٌم تمسٌم المنً ش 69 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 69539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود سٌد حسن اٌهاب -  147

  المعادى زهراء 37 بلون السابع الشطر 12/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان دمحم زٌدان سٌد عبدالرحمن -  148

  خٌرهللا عزبه النجاح ش 81 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرٌع ابو حسٌن ثابت دمحم -  149

 الممطم االرضً الدور شمه تعاوٌنات العبد مساكن 184 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 94952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد خلوفه الحمٌد عبد -  155

  م ش 163 من 42 ق الخمسٌن شارع من اسماعٌل احمد شارع/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد دمحم الدٌن عماد دمحم -  151

 الشبراوي ش من عامر محمود ش 37 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 26883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دٌاب عبدالعزٌز عاطؾ -  152

 عازر روض عزبه البلد صوبر ابو االسماعٌلٌه مركز بالعنوان/  اخر رئٌس نشاط اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 55555/ مال براس والبان تسمٌن  مواشً معلؾ/  بنشاط

 عدٌلت تم 25215358 تارٌخ وفً 155555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنوفى ابوالفٌض محمود احمد -  153

  الكردانى لبٌب ش 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم شفٌك دمحم -  154

  الخامس التجمع االكادٌمٌه جنوب ز 8 فٌال 3 شمه/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 79466    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى بمطر ثابت نجالء -  155

  حلمى احمد شارع 26/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 65353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرٌس االنصارى دمحم احمد -  156

  أ15 لطعه السادس الحً الصناعٌه المنطمه رمسٌس ش امتداد نماء مبنً ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 99998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم اسماعٌل دمحم -  157

 3 رلم محل الممطم الحدٌث الجامعه ش 6344 لطعه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى عبدالرحٌم شهٌره -  158

  الجولؾ ارض الحكم بن عبدالرحمن ش 8 عمار ارضى دور 1 محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 7338    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسعد فوزى مٌشٌل اٌهاب -  159

  1 رلم شمه النزهه شٌراتون خلؾ لرٌش صمر عمارات 95/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ ابراهٌم دمحم سٌد -  165

  افظح محمود امٌن دمحم ش 23 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 155554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌحان عبدهللا عبدالعزٌز دمحم -  161

  955 رلم وحده االرضى فوق التاسع الدور عرابى 27 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 87554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرازق دمحم عبدالرازق -  162

  33 مجاورة الملكة مول 15 محل/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 8617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل فنحاس جبرائٌل هانى -  163

  12 لطعه 847 مربع- سلٌم ٌوسؾ دمحم شارع 1 بالعمار - االرضى بالدور 3 شمه/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاهد حسن طارق دمحم باسل -  164

 2 رلم ؼرفه حكم ابن ش 27 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده عبدالحمٌد سمٌر انور -  165

 الزهور مدٌنه أ مجمع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم -  166

 اسحك حكٌم هللا زرق بملن النصر ش الدهار:  الفرع الؽاء تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 93357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك خمٌس خمٌس دمحم -  167

  المنٌل - سعود ال عبدالعزٌز ش أ 55/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 96715    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمود دمحم مصطفى -  168

  سند عبدالمنعم شارع 23/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 2455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسٌح عبد تاودروس ٌؤنس جوزٌؾ -  169

  الدٌب حنا ش 3/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 83537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم محمود مصطفً -  175

  الجدٌده المعادى - دارنا ابراج - السعاده ش 34/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم سرور دمحم -  171

  الوالده عزبه- الخشاب ترعه شارع من رباح بن بالل شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد عبدالعظٌم سٌد -  172

  المٌثاق - االخضر الجبل ش 3 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاهر عبدالحك اسامه دمحم -  173

 الشروق 2 ق خدمات مركز 6 م9 المنطمه 4 محل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تم 25215359 تارٌخ وفً 155522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالصادق عبدالباسط دمحم مصطفى -  174

  ابوالوفا من الحسٌنى االمام ش 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج دمحم السٌد هند -  175

 المعادي ائكحد 154 ش 156 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 43549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم عثمان -  176

  هلٌوبولٌس - رٌاض باشا دمحم ش 18/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 91223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفرماوى مؤسسه -  177

 الحرفٌن المانونٌه  تمسٌم 24 ش 14/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جالٌري سحر -  178

  المعادى زهراء - 15A 50H ub محل 2 وطنٌه بنزٌنه بجوار الخمسٌن ش/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود سحر -  179

 زهراء - 15A 50H ub محل 2 وطنٌه بنزٌنه بجوار الخمسٌن ش/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

  المعادى

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 49665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب مصطفى دمحم احمد -  185

 طالبٌة فٌصل الملن ش أ 451 رلم الهرم/ بالعنوان فرع الؽاء تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 49665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب مصطفى دمحم احمد -  181

 دجله وادى نادى سور اول و ارضى دور 3-7 محل/  الكائن الفرع الؽاء تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 96525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرجان خٌر دمحم خٌر شرٌؾ -  182

 ابورجٌله - محارب لهوه بعد لمصانعا ش 55 رلم عمار 2 رلم محل/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاهد حلمى حسن طارق دمحم -  183

  3 رلم ؼرفه الحكم بن شارع27 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم ٌحً دمحم -  184

 4 رلم محل صمرلرٌش 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 25215359 تارٌخ وفً 155525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد عبدالرحمن صدلً عبدالرحمن -  185

 1 رلم محل بالعتبه الجٌش ش 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً الدٌن سراج احمد -  186

 6 رلم الثانً الدور العشماوي ش45 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ضٌؾ ابو جالل ضٌؾ ابو -  187

 االرضً بالدور شمه العزبتٌن بٌن الؽٌط ابو ش 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 91669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوزا مشرلى صابر جوزٌؾ -  188

 شٌراتون عامر فاروق ش 6 فً الكائن االرضً بعد الخامس الدور 11 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع هابٌل حسنً االمٌر -  189

 الجدٌده الحلمٌه الحاب الماس ش 35 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاعر ابراهٌم فتحً فاطمه -  195

 155 ش ناصٌه 164 ش 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 155525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل سٌد احمد سٌد عبدالرحمن -  191

 36/  15 نصٌبه دسولً حسنٌن ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى نسرٌن -  192

 سالم صالح - العبور عمارات 24/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155543    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد انور مجدي دمحم -  193

 العاشر الحً - األلكترونٌة الحرب خلؾ نصر مدٌنه جنوب 24 ق 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155529    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل محمود الدٌن عصام لمٌاء -  194

 3 شمة االرضى الدور نهرو شارع 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم حسٌن عبدالكرٌم سالم -  195

  دجله كمبوند شارع الؾ محل 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 95571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالرحمن سعٌد احمد -  196

 الشهٌد ش من البترول ش من حسن عبدالعظٌم ش 28 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم عبدالمنعم دمحم عمرو -  197

  نجٌب دمحم ش ناصٌه عبده دمحم ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على نبٌل خلؾ -  198

 التل ش ناحٌه عبدالهادى ابراهٌم ش 45 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاهد حسن طارق دمحم كرٌم -  199

 الحكم ابن شارع 27 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ عبدالمعٌن ٌوسؾ دمحم -  255

  الجمعٌه تمسٌم خلٌل عبدالوهاب دمحم ش 426 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه دمحم احمد دسولى -  251

  الفتح ش 77 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الوصٌفى -  252

  الزهراء ش من ؼباشى ح 24 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دمحم سعد الدٌن سٌؾ -  253

 المركزٌة الخدمات 5 مجموعه 3 جناح 2 محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبادٌه دمحم مصطفى عمرو -  254

  السادس الحى البرٌد مطابع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض عبدالملن خلٌل وائل -  255

 المنادٌلى شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدروس عطٌه صابر مٌالد -  256

 ناصر م الفرن ش طانٌوس رفعت ح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التكٌفٌات وصٌانة لبٌع مبارن -  257

 احمد سٌد دمحم شارع ا( 82) ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادرس صبحى عٌاد صبحى -  258

 كوتسٌكا النصر بعزبة بٌومى دمحم شارع 25 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توكل دمحم نزٌه دمحم احمد مروان -  259

  االسماعٌلٌه مصر 18 ن توكل شارع 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 53664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال زكى حسن دمحم -  215

)  مال برأس 1 رلم االرضى الدور المعادى ب 13 ش 14/   بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 (  العماله تورٌد دون)  نظافه/  ونشاط( 155555

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد سعد مٌالد مٌنا -  211

  محل الجدٌده بالنزهه السندباد خلؾ المنوره المدٌنه شارع 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهدى فؤاد عبدالواحد دمحم -  212

 عبٌد مكرم ا 5 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمان دمحم السٌد مؤمن -  213

 الوحده م عبدالمنعم دمحم ش 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن محمود احمد طارق -  214

  االرضى بالدور 2 رلم محل الرطل بركه شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفاٌد -  215

 العاشر الحى عمٌروالت االسكان بنن عمارات 457 ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 55143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم احمد مروه -  216

 ا م 87 ب 13 ق جوده لاسم احمد ش 15/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155538    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هدى تمام عبدالرحمن احمد -  217

  الجالء ش 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان لملوم احمد على -  218

  شٌراتون  4 محل لرٌش صمر عمارات 46 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سدره شكرى وجٌه -  219

 األمٌرٌة - المصرى الخلٌج شارع 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155567    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفى على شعبان احمد -  225

  ناصر منشٌة الطوابٌة  ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرٌع ابو احمد صبحى احمد -  221

 حلوان حدائك المبلى العشرٌن شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونى الهادى السٌد ٌوسؾ -  222

  السعادة مدٌنه - هاشم محمود 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على ممدوح مؤمن -  223

  النصر طرٌك -  والتموٌن االمداد عمارات المسلحة الموات مشروع 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الالدٌوس شكرى عٌاد اناٌم -  224

  الزٌتون ش من فواز ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالك عبد شولى شعبان منال -  225

  االمٌرٌة - شحاته احمد ش 37 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح سلٌمان عوض ؼادة -  226

  االرضى الدور - االمٌرٌة الجزار على من رومٌه  ح 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالؽنى عبدالوهاب ثابت جمعه -  227

 حلوان عٌن الزلزال مساكن ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن العزٌز عبد السٌد حسٌبه -  228

  الطواٌله عرب - الشٌخ اوالد ش 13 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن العال عبد دمحم ابراهٌم -  229

 الزهور ش 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 88319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد هاشم جمال دمحم -  235

 فرن/  ونشاط جنٌه 155555/  برأسمال الباشا كفر - ناصار احمد ش/  بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  الٌكتروستاتٌن دهانات

 تم 25215311 تارٌخ وفً 155551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان حسٌن احمد مصطفى اٌهاب -  231

 1 رلم محل ٌولٌو 26 ش 23 ،:   الـتأشٌر صؾو,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعراوى على حسن منار -  232

  بورسعٌد ش 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبرى تجمٌل مركز -  233

 اخناتون مدرسة شارع -الخامس التجمع مول ستار سلفر مول 3 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 86836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود دمحم عبدالعزٌز عبدالمنعم دمحم -  234

  الممطم - الرابع الدور - 5 شمة جاردنز كمبوند 12 لطعه/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155561    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم توفٌك جابر توفٌك مصطفى -  235

 النمابات عمارات خلؾ البحار ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 88319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد هاشم جمال دمحم -  236

  الباشا كفر - نصار احمد ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شبٌب بخٌت دمحم حسن -  237

  العمومى المطرٌه ش 87 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 155555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراضً عبد خضار -  238

  أ رلم التجارى المسطح نصر مدٌنه زهراء اسكان بمنطمه 751 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ٌوسؾ احمد سعٌد -  239

 الموسكى لسم الجوهرى العتبة مٌدان 17 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ٌوسؾ احمد سعٌد -  245

 الموسكى لسم الجوهرى العتبة مٌدان17 فى الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عبدالرحٌم احمد -  241

 االتحاد ناصٌه 68 ش سابما 11 حالٌا 27 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 64545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فؤاد سٌد فؤاد دمحم -  242

 معروؾ ش من حجاج دمحم ش ب بالعماره 7 رلم المحل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عسران عباس جابر -  243

 السادس الحً 1 بلون االزهر جامعه من 1 بمدخل محل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 94784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد عصملى اكرامى -  244

 العدوٌه رابعة اسكان عمارات 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 94784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد عصملى اكرامى -  245

  - العدوٌه رابعه اسكان 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم السٌد فوزي دمحم -  246

  االرضً دور 188 لطعه السوٌس جسر ش من عبدالناصر جمال ش من الشافعً االمام ش 26 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 73472    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رسالن السٌد محمود دمحم -  247

  الجدٌد الشعراوي السعد برج 3/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزٌنً مصطفً سٌد احمد -  248

 المعراج مدٌنه 4 المجاوره 4157 رلم لطعه ،:   ٌرالـتأش وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان رمضان اشرؾ امنٌه -  249

 البٌضاء العزبه عامر مسجد من متفرع الشرٌؾ ش 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم صالح تامر -  255

 النٌل لصر - حرب طلعت ش 35 بالعنوان االرضً فوق االول بالدور 14 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تم 25215314 تارٌخ وفً 155569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتشطٌبات العمومٌه للمماوالت اللٌل ابو -  251

 االرضً بالدور ؼرفه عفٌفً سالمه ش من الحسٌن سٌدنا ش 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان الحكٌم عبد فرؼلى محمود -  252

  العرب عزبة السالم ش من الكرٌم عبد ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل علً عبدالعال سعودي -  253

 حسن عبدالمجٌد من سلٌمان عٌد ش 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 33157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمٌره ابو على دمحم دمحم احمد هند -  254

 مرحبا بسنتر 138 رلم محل/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 33157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمٌره ابو على دمحم دمحم احمد هند -  255

 الرحاب مدٌنة االول التجارى زبالمرك 215 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 94784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد عصملى اكرامى -  256

 - العدوٌه رابعه اسكان 22/ بالعنوان اخر رئٌسً افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155572    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبده صالح رنا -  257

 النحاس مصطفً امتداد افرٌمٌا ش 35 بلون 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفرماوي سمٌر دمحم ضٌاء عمرو -  258

 النبً عبد تمسٌم مجاهد الشٌخ ش من الصدٌك بكر ابو 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 155576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً عٌد عصام -  259

 الظاهر المعماري فهمً محمود ش 26 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالودود طنطاوى احمد -  265

  المبخره حوض البترول ش من السعاده لهوه ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 82652    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم عبده مصطفى -  261

  الجدٌده المعادى الماده تمسٌم ج 7 لطعه/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم رمضان زكرٌا اسالم -  262

  نصر مدٌنه زهراء المٌثاق 88 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السورى على السٌد حازم -  263

  للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات- عبٌد مكرم ش ب 5 عمار اسفل 3 رلم مسطح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السورى على السٌد حازم -  264

  للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات- عبٌد مكرم ش ب 5 عمار سفلا 3 رلم مسطح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ولٌد -  265

  باالرضى 35 محل - احمد زكرٌا ش 18 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد عبدالكرٌم ولٌد -  266

  الفٌوم شارع من عبدالهادى رشاد 35 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس شكر شحاته ابرام -  267

  اول نصر مدٌنه - الحدٌثه الهجانه المنوره المدٌنه ش 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن طلبه عٌد عماد -  268

  ناصر م الدوٌمه - المهوه محطه الصدٌك مسجد ش 49 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرامى دمحم السٌد دمحم خالد -  269

 15 رلم محل - البساتٌن مرور بجوار لرٌش صمر مساكن المعادى ؼرب بمشروع 199 عماره ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 98898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعودى احمد محمود ٌمنى -  275

  4 المحلٌه الثالث التجمع 37 ق مول مٌجا اس 33 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالراضى على رمضان -  271

  الحرفٌٌن 4 محل 15 بلون ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 99818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌريالدرد الماسم ابو امل -  272

  المعادى زهراء سٌناء شمال تمسٌم 48/  العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 69375    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رجب على رجب -  273

  شٌراتون مساكن- الشعراوى متولى شارع 1142 مربع 11 شمه/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لناوى عبدالحلٌم  عبدالعال هوٌدا -  274

  المللى - باالرضى محل المنطره ش 27 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد مختار دمحم خالد -  275

  البشرى ش 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى احمد احمد عماد -  276

  شبٌن ش 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عبدالموجود دمحم -  277

  الحكماء 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابوالسعود حسن احمد -  278

  باالرضى محل الرحمن عباد 64 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض رزق طلعت رزق -  279

  الشرطه ش ب 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 155591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مدبولى عادل محمود -  285

  باالرضى 1 رلم محل االبراهٌمى درب 44 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 98698    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طوسن دمحم شعبان حجاج -  281

  ارضً دور 4 شمه نصر مدٌنة زهراء 1186/  بالعنوان فرع اضافة تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن جمال عبدالؽنى دمحم احمد -  282

  المعادى زهراء سٌتى امٌرٌكان بٌتشو 25 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد فاروق منار -  283

 (  5)  االمٌرٌه المبه ترعه شارع من السائح شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215316 تارٌخ وفً 155598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌة والمماوالت للتورٌدات المنصور -  284

 الهاٌكستب النٌل ش اللوكس عمارات ش2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم دمحم عادل -  285

  سعٌد دمحم من عثمان زاٌد 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خله عدلى مجدى عدلى -  286

  7997 ق 9 ش 164 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 82751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه اللطٌؾ عبد احمد اسامه -  287

 ذكى شارع تماطع باشا ٌوسؾ شارع 22/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس مٌالد منٌس هانى -  288

 رفعت دمحم المؤرخ من متفرع فرحات لاسم 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى على محمود مدحت هند -  289

  االولاؾ تمسٌم االهلى البنن ش 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والى العز ابو حسن احمد -  295

 السوٌس جسر ش من الحرٌة ش 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسالم جوده ٌاسر -  291

  االرضى الدور 2 رمسٌس امتداد 161 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل طه -  292

 السالم دار - السعٌد عبدهللا ناصٌة الزراعى حلوان مصر ش 79 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن -  293

  الزهراء شارع من متفرع حسٌن شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالهادى سٌد ابراهٌم -  294

  الحكم بن مٌدان رضوان على شارع 1 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 155154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم سمٌر نادر -  295

  السنارى شارع 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 79138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محسنعبدال محمود حسٌن ناصر -  296

 كفرع الؽاءه مع الجدٌد العبد مساكن 193/  بلون اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه السٌد رضوه -  297

  سراج نجاتى شارع 4 رلم بالعمار شمه من ؼرفه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه السٌد مصطفى -  298

  سراج نجاتى شارع 4 رلم بالعمار شمه من 3 رلم ؼرفه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عٌد السعٌد دمحم عبدالجلٌل -  299

  االول التجمع 1 البنفسج 63 فٌال ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه السٌد السٌد وجدى كرٌم -  355

  الحلمٌه مساكن 34 ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالرحٌم احمد -  351

  محل ابوالعز عبدالباسط تمسٌم التروللى شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 88927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب العال عبد على احمد -  352

 االتوستراد 11 رلم شمه االمل امتداد 151 برج ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده محمود حنفى مصطفى -  353

  المأمون حسن ش للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات 14 عماربال محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 13629    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سوٌفى عبدالرحٌم احمد -  354

 شمس ع ش من عرابى احمد ش 61/  الكائن الفرع الؽاء تم ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 7976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم فهمى نجالء -  355

 959 شمه التاسع الدور شرٌؾ ش وتماطع شرٌؾ ش 32 اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه السٌد مروه -  356

  شمه من ؼرفه سراج نجاتى 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السرجانى عبدالعظٌم وجدى دمحم -  357

  95 ش التجمع 3 بالمطاع 4 الدور B 16 وحده 423 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده دمحم رشوان مجاهد خٌرى -  358

  الثامنه المنطمه الشرٌؾ حسن 64/7 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 35722    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دٌاب سٌد -  359

  4 رلم محل - االمل ابراج 99 عمار/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمل مرشد منشاوى دمحم فاروق -  315

  موز 1 عنبر 1 رلم محل العبور سوق ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 155111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مترى بنٌامٌن ماهر اكرامى -  311

  شمه المطرٌه الؽربٌه شمس عٌن بدران حسن محمود 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس ؼطاس وصفى امٌل -  312

 االرضى بعد االول الدور - عفٌفى سنتر الرملة ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم لاسم رٌاض دمحم -  313

 المعصرة زاٌد احمد ش 75 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 98599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل محمود دمحم جمال -  314

  الزهور مساكن 32 بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة خضر خلٌفة صالح -  315

 االول الدور الرشٌد هارون شارع 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدى رماء/ د صٌدلٌة -  316

 حلوان محكمة امام 13 رلم محل باشا شرٌؾ ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكٌالنى ربٌع/ د صٌدلٌة -  317

 االرضى الدو الموظفٌن مدٌنة حواس زكى ش 7 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 62559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرٌانس حلمى جمٌل عماد -  318

 شٌبان شارع ب 11/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 71859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن زكرٌا دمحم الدٌن عالء دمحم -  319

 العال ابو بوالق الجدٌد بوالق البلح وكالة الواجهه شارع 27 بالعمار الثانى الدور/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل مت 25215318 تارٌخ وفً 155126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان زخارى فاروق هانى -  325

 الجبل ترعة شارع 329 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر حسٌن دمحم دمحم -  321

 راشد عرب عثمان ش 73 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد هللا عبد دمحم -  322

 ناصر م االلصر ش29 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 23677    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جندى دمحم سٌد الوهاب عبد -  323

 السوٌس جسر شارع 39 بالعمار 6و 5 شمة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 155129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم حسن عبدالرحٌم دمحم -  324

 - االرضى بالدور - العلٌا الهضبة الممطم بنونه كرٌم ش س جنوب منطمة 9431 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 2 رلم محل

 العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 93525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عكوش حربى حشمت جون -  325

 15 رلم شمه الثانى بالدور حرب طلعت ش 32/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً جادالرب جحرود ؼاده -  326

 البلد االمٌرٌه ٌوسؾ حسٌن شارع9 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تم 25215321 تارٌخ وفً 155149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح محمود بشٌر صابر دمحم تامر -  327

  االرضً الدور شمه حوؾ وادي 495 لطعه 24 ش 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد دمحم سالمه دمحم -  328

  الشرلً المحطه 13 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسٌحه فهٌم مجدى مٌنا -  329

 3 الدور - اسماعٌل احمد المشٌر ش 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صابر ماعٌلاس منتصر -  335

  البرعى كامل ش 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات دمحم بركات احمد -  331

 ماٌو اول عمارات ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالً عبد دمحم سمٌر دمحم -  332

  الظاهر ش 82 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215321 تارٌخ وفً 155156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطلب عبد الاله عبد رمضان وائل -  333

  الدندر لهوه بجوار الورشه شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 85429    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صابر جٌد معتز -  334

 الزكاه مؤسسة 2 عمار/  بالعنوان فرع اضافة تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل دمحم مصطفى -  335

  الثامنه م - الشرٌؾ حسن تماطع العاطى عبد حلمى ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 95451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌؾ عبد دمحم سعٌد دمحم -  336

 جنٌه25555/  مال براس - كبده مطعم بنشاط - المٌرؼنً ب 152 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215321 تارٌخ وفً 155133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاره اسبٌرو اسكندر مٌشٌل ماٌكل -  337

  التاسعه م البنانى محمود ش 19 بلون 1 لطعه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناصؾ احمد دمحم دمحم احمد -  338

  كارفور بجانب - المعادى دائرى دارنا اشجار  A 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم ابراهٌم العابدٌن زٌن -  339

 الزهور شارع من العزٌز شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبده احمد -  345

 الجبل ترعه الحال صالح ش 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر عثمان اسماعٌل دمحم -  341

  2 محل 1 م 12 بلون 996 الصعٌد مساكن ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم احمد ابراهٌم -  342

  المسلحة الموات ضباط مساكن 356 ش 12 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النور عبد توفٌك سمٌر رٌمون -  343

  اللٌثً ناصٌه والسودان مصر ش 125 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 85429    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صابر جٌد معتز -  344

  الزكاه مؤسسة 2 عمار/  بالعنوان فرع اضافة تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المشالن لطب سعد دمحم ثناء -  345

  معروؾ المعمارى حسٌن ش 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌؾ ابو دمحم احمد دمحم -  346

  الجدٌده مصر الحجاز ش 55 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد سامً وائل -  347

  B ل 5 محل االول التجمع 2 البنفسج خدمات 2 2 تجاري مول بالبدروم/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً دمحم امٌن احمد -  348

  االول التجمع - مول كاٌرو بورتو مول االول الدور ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 54453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفله فهٌم رفله بٌتر -  349

 كفرع ألؽائه مع النٌل لصر شارع 26 رلم بالعمار األرضً بعد والثانً األول بالدور 1،2،3 شمه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 95451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌؾ عبد دمحم سعٌد دمحم -  355

 - المرؼنً ب152 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 95451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌؾ عبد دمحم سعٌد دمحم -  351

 رامو اسكان م 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات لتجارة موتورز فرٌد -  352

  1 رمسٌس امتداد ب 17 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 66261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود احمد شادى -  353

   شمس عٌن ش 14 و  الزٌتون - االول سلٌم ش 48/  بالعنوان الكائنٌن الفرعٌٌن الؽاء تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 66261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود احمد شادى -  354

  كفرع الؽاؤه مع الجبل ترعة - النواوي برج 29/31/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 28842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جاد احمد دمحم -  355

 المعصره - حلوان حدائك - الرازق عبد حسٌن شارع 1 رلم بالعمار األرضً بالدور شمه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 28842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت جاد/اصبح -  356

 المعصره - حلوان حدائك - الرازق عبد حسٌن شارع 1 رلم بالعمار األرضً بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 43675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا مٌخائٌل صبحى رافت -  357

 نصر مدٌنه -5 رلم محل ؼنٌم محمود ش 41/  العنوان تعدٌل  ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 43337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرطام محمود دمحم سٌد -  358

  المواردي شارع 5 رلم شمه45/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215321 تارٌخ وفً 43337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطبٌه للمستلزمات لرطام مؤسسة/  اصبح -  359

  المواردي شارع 5 رلم شمه45/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو السٌد شوٌه ابو محمود -  365

 المرج - حجازي دمحم ش 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد انٌس دمحم حمدى -  361

  نصر م زهراء ب 513 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً نموال امٌن جرجس -  362

 صدلً ش 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 155147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم اسماعٌل مصطفى -  363

 نصر الرحمن عبد ش 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونً دمحم زكً جاد احمد -  364

 5 مرحله نصر مدٌنه زهراء 3521 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 86125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد سٌد الحمٌد عبد سعد -  365

  الممطم الوسطى الهضبه جنوب المباحث ارض المدارس شارع 19 لطعه/   العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 87421    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن دمحم رامى -  366

  21 بالعمار شمه من ؼرفه الثامنه المنطمه 55 بلون 1 لطعه سراج نجاتى ش/  النشاط اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ماركت بسطاوى -  367

 الفٌوم العسمالنى احمد  ش27 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو حسن العال ابو عمرو -  368

  المعاهدة ش من الحدٌمة ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 43295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته بخٌت صادق سامح -  369

 الحجاز شارع 183 بالعمار الثانى بالدور 3 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 43295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته بخٌت صادق سامح -  375

 الحجاز شارع 42 بالعمر االرضى بالدور 1 رلم شمه  ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215322 ختارٌ وفً 155157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم حسنى فؤاد نارٌمان -  371

  العربى دمحم ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 43295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته بخٌت صادق سامح -  372

 الحجاز شارع 183 بالعمار الثانى بالدور 3 رلم شمه/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 43295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته بخٌت صادق سامح -  373

  الحجاز شارع 42 بالعمر االرضى بالدور 1 رلم شمه/  الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد دمحم محسن سمر -  374

 2 النزهه الوطنٌه مسجد العشرٌن ش 131 ش 6 ق 45 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد المولً عبد عمر محمود -  375

 الماظه نمابات الشروق مساكن 97 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 78358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محسن عبدهللا -  376

 الممطم الوسطى الهضبه - الثامن الحى 33 ش 9355/   لٌصبح الفرع بعنوان الخطأ تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن متولى اهٌمابر نٌفٌن -  377

  بالشٌراتون العربى الملتمى حى 4 مدخل 46 ق ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموبٌلٌا لتصلٌح حمٌدو -  378

  المعراج 8 المجاوره االرضى الدور 8295 ق 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 155166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا دمحم سٌد نصار صابر -  379

 السابع الحً 17 سوق ش 13 باالرضً محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌؾ عبداللطٌؾ مجدى دمحم -  385

  83 االمٌرٌه المساكن بحرى ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 17384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج رمضان السٌد هانى -  381

  الزٌتون االول سلٌم شارع62/  الكائن الفرع الؽاء تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب منصور السٌد اٌناس -  382

  عمر االمام ش 3 شمس عٌن ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج ضٌؾ سعٌد محمود -  383

  طارق مدرسه شارع 18 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب على حسٌن رمضان -  384

  المطراوى م بجوار خلٌل دمحم عطفه 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران امٌن حسٌبه ابو دمحم -  385

  الجالد ترعه من عمرو مصطفى شارع 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم عبده عبدالنبى عبده -  386

  الزهراء عباس دمحم محسب محمود ح 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سالم دمحم حسام -  387

  الجمهورٌه شارع من مرعى شارع 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالمالن احمد -  388

  النزهه العماره مدخل ٌمٌن على 2 رلم المحل زكى احمد 45 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 56663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى دمحم احمد عبدالعال -  389

  لٌراط 12 بحصه العبور سوق 4عنبر 147 مسلسل  31/3/1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امبابى الدٌن نور دمحم عبدالحلٌم -  395

  الزكاه مؤسسه ش من متفرع امبابى نورالدٌن ش ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر عبدهللا عبدالفتاح احمد -  391

  ابوزٌد محمود دمحم من رمضان السٌد ش 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد خلٌل اسماعٌل اٌهاب -  392

  الجبل ترعه شارع من اسالم ح 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 56663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى دمحم احمد  العال عبد -  393

 العبور سوق 4عنبر 147 مسلسل  31/3/1 رلم محل/ الكائن بالعنوان اخر رئٌسى ممر اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

  الؾ خمسون/  مال براس ــ وتورٌدات فاكهه تجاره/  بنشاط ــ لٌراط 12 بحصه

 تارٌخ وفً 39122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التجارٌة والتوكٌالت للتورٌدات المهدى مؤسسة// اصبح -  394

  الجنوبٌه اللوتس 9 باالرضى استودٌو 42/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215323

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 39122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدى مؤسسة -  395

  الجنوبٌه اللوتس 9 باالرضى استودٌو 42/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 39122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت المهدى مؤسسة// اصبح -  396

  الجنوبٌه اللوتس 9 باالرضى استودٌو 42/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم على دمحم سنٌه -  397

  حسن عبدالحمٌد شارع 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تداوس كمال سمٌر رامً -  398

 عبدالرازق ابراهٌم من الفتح ش مكرر 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دمحم محمود -  399

  غ ش ع المشروع شارع 59 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بٌومى السٌد اشرؾ -  455

 الثانى الدور سعٌد بور ش 435 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسعد ٌعموب فواز هانى -  451

  االول التجمع - الجنه عصافٌر شارع 57/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 155169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روبٌن راؼب ٌوسؾ اسحك -  452

  الرٌان ارض الشعراوى متولى شارع 54 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال مكتبه -  453

 1 بلون االرضى بالدور محل 9 ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على فرج محمود عبدهللا -  454

 االول الدور - 5222 ق 9 ش من متفرع 88 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزهرى حسان سٌد احمد -  455

 البترول شارع من مصطفى احمد شارع 17 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا سمٌر دمحم -  456

  الركراكى درب 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم فضل خالد -  457

  حماده امٌن شارع من محمود رمضان 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم دمحم نحس محمود -  458

  السادس الدور 15 شمه نوبار ش 53 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للزٌوت دحروج -  459

  شٌراتون العربى الملتمى 143/ الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 25513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. البترولٌة والمواد والكٌماوٌات للزٌوت دحروج مؤسسه -  415

  شٌراتون العربى الملتمى 143/ الكائن بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215324

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 95138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فضل دمحم مجدى سمر -  411

  ابوخلٌفه ش 6/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناروز سعٌد ناسان سامى -  412

 عفت عفٌفى ش 62 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مجدى هشام عمرو -  413

 الظاهر سكه ش 11و 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 13495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو عٌد فضل احمد -  414

  الخامس التجمع السراٌا سنتر الرابع الحى/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 25513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البترولٌة والمواد والكٌماوٌات للزٌوت دحروج مؤسسه -  415

 شٌراتون العربى الملتمى 143 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215324

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر عبدالحلٌم عبدالمنصؾ احمد -  416

 4 محل-االستثمارى رابعة عمارات شارع 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 155186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فام دوس نبٌل رامى -  417

  باؼوص ٌعموب شارع 13 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215325 تارٌخ وفً 155255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوي دمحم عبدالسمٌع ٌسري احمد -  418

 الحدائك لسم امام الجمعٌه تمسٌم ش 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 91593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر ثابت شعبان مصطفى -  419

  روكسى النور ابو شارع 9 بالعمار محل/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تم 25215325 تارٌخ وفً 155198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم ابراهٌم محمود علً محمود علً -  425

 الولاد نبٌل من 3 رلم محل المروه مدٌنه 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 93598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حفنى دمحم حسٌن فؤاد -  421

  الثامن الحى السمان احمد شارع 7/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 99322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن عاطؾ والء -  422

  ابراهٌم باشا على 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علوي دمحم دمحم فاروق اٌمن -  423

 عصمت احمد ش من علٌش اسماعٌل ش 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 23516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التجارٌه العال ابو مؤسسه -  424

  فراج الشٌخ درب شارع من الشامى عطفه 11/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 23516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكهربائٌه المحوالت وصٌانه وتورٌدات لتجارة العال ابو// /  اصبح -  425

 شارع من الشامى عطفه 11/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً

  فراج الشٌخ درب

 23516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكهربائٌه المحوالت وصٌانه وتورٌدات لتجارة ابوالعال// /  اصبح -  426

 شارع من الشامى عطفه 11/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً

  فراج الشٌخ درب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تارٌخ وفً 23516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. للتجارة العال ابو/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  427

 الشٌخ درب شارع من الشامى عطفه 11/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215325

  فراج

 العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً مصطفً نبٌل منً -  428

 سابما 164 و الشرلٌه شمس ع االول سلٌم ش حالٌا 168 المعز برج 13 ال بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 92494    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فواز دمحم صبرى دمحم -  429

 15555/  مال ورأس - احذٌة بٌع/  نشاطب - ابراهٌم باشا على 11/  بالعنوان اخر رئٌس محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  جنٌه

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان ابراهٌم محمود دمحم اٌمان -  435

  الفتح ش 42 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالكرٌم طه احمد -  431

 التروللً االربعٌن ش 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه دمحم عاطؾ -  432

 الهواري ش 49 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 72945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى رحاب العلٌم عبد اٌهاب -  433

  الثالث بالدور شمه 155 ب 9 ق 6 م كرٌم دمحم ش 19/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 31687    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفى احمد نٌازى كرٌم -  434

  العباسٌه ش 75/   العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 99322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن عاطؾ الدٌن والء -  435

 مال ورأس - احذٌة بٌع/  بنشاط - ابراهٌم باشا على 11/  بالعنوان اخر رئٌس محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 جنٌه 15555/ 

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم علً دمحم احمد -  436

 الممطم العلٌا الهضبه س منطمه 16 بلون 7257 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 35352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل منصور سامح -  437

  الخامس الحى 1658 ب 25 ق 7 رلم محل/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 94571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سعٌد عوض احمد -  438

  فاروق ركن النٌل كورنٌش المستمبل طالئع عمارات 32/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 93196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن امام محمود الرحمن عبد -  439

 (  93196 برلم ممٌد)  الجبل كفر مطارٌد زٌن ش/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 155255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النوز لتجاره هللا جبر -  445

 العبور سوق موز 6 عنبر 113 مسلسل 5 6 م محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 16449    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ ٌوسؾ سٌد صابر -  441

 - الخامس التجمع الثالث الحً التجاري السوق13 محل/   لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  442

  اكتوبر 6 الفردوس الروضه المنوره المدٌنه ب 14/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 51235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش سٌد صفوت احمد سٌد حازم -  443

  اكتوبر 6 الفردوس الروضه المنوره المدٌنه ب 14/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ المادر عبد محمود هٌسم -  444

  الرٌحانى نجٌب ش 28 بالعمار ثانى محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالحمٌد عبدالمجٌد دمحم -  445

  الحرفٌٌن جٌت السوبر شارع 98 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى حسن السٌد دمحم -  446

  عماره 14 ال مشروع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215328 تارٌخ وفً 155256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك عبدالخالك عبدالصانع ٌاسمٌن -  447

  451 اول تجمع عمارت البنفسج حى ثالث الدور ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلؾ حسانٌن احمد حسانٌن احمد -  448

  1 شمه االمٌرٌه الجعفرى عبداللطٌؾ ش 25 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نجوى/   د صٌدلٌه -  449

  الصحى الصرؾ شارع 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمٌده دمحم عبدهللا منصور -  455

  الهجانه الورشه ش 155 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فخرى فوزى سمٌر سمر -  451

  عبدالناصر جمال من االزهر ش 18 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 88223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى اسماعٌل هاشم سعٌد -  452

  صالح صعب شارع 64/  العنوان اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 155212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز -  453

  الؽزالى ترعه ش 58 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض على دمحم على -  454

  عبدالناصر جمال منشٌه الحرٌر شارع من 35 شارع 9عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد العوضى رأفت سٌد -  455

  االرضى الدور - مسكن الؾ مٌدان من المنتزه ش 155 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 65666    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محرم ابراهٌم عبدالصادق رمضان -  456

  االول سلٌم شارع 79 بالعمار المحل/   بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد محمود احمد -  457

  العمار مدخل ٌمٌن دكان اول 1 رلم محل مٌالده عطفه 11 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبدالرازق محمود -  458

  االمرٌكى المشروع 358 لطعه 34 بلون 7 مجاوره ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى دمحم ابراهٌم صالح -  459

  الخامس التجمع االكادٌمٌه جنوب ج منطمه 52 ق ،:   رالـتأشٌ وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا حلمى نبٌل كٌرلس -  465

  السوٌس جسر من التحرٌر منشٌه ش 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 82982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج السٌد عبد اشعٌاء المس مرٌم -  461

 عالء المرحوم ورثه/  ملن - بٌجام - جمعه حسن شارع 32/ بالعنوان اخر رئٌس أضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الٌت ورلد/تجارٌه بسمه 555555/مال برأس كهربائٌه ادوات وتجمٌع تصنٌع مصنع/بنشاط الدٌن

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البحراوى السٌد مرزوق صبرى -  462

  7 رلم شمه االرضى بعد الثالث الدور الزٌتون حدائك المدٌم السوق شارع 36 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده عازر عبده بخٌت -  463

  جالل حوض الخطاب بن عمر مسجد ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شافعى حنفى عبده عماد -  464

  الجزار ابراهٌم شارع من ٌوسؾ دمحم 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً دمحم امٌن احمد -  465

  االول التجمع مول كاٌرو بورتو الثانى الدور  c 6 رلم محل/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 155222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المظلوم احمد دمحم -  466

  عرابى احمد ش 13 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 155226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد سٌد حسن محمود -  467

  االولى المنطمه رٌاض مصطفى الشهٌد شارع 24 بالعمار brand work 7 رلم بالشمه 1 الؽرفه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 46992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل ملٌن امٌل جورج -  468

  الجدٌده حلوان - التموى مسجد امام 3 ش 23/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تم 25215335 تارٌخ وفً 155234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن على حامد الدٌن صالح مجدى -  469

 18 رلم محل 28 مجاورة سوق 28 مجاورة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 84191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود الحفٌظ عبد حسام -  475

 كامل عزبة الخلٌجى البنن منطمة النٌل كورنٌش شارع 3/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 155229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم ابراهٌم سعٌد -  471

 نصر مدٌنة زهراء 2535 عمار 2 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 35515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد دمحم الرازق عبد سٌد جمال -  472

 الممطم - اسبٌكو مساكن 72 بلون الثالث بالدور شمه/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 155227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل نٌل دمحم اسماعٌل اشرؾ -  473

 اكتوبر 6 شارع خضر سٌنح 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 155235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سٌد احمد احمد -  474

 العز ابو تمسٌم السالم عبدالناصر جمال شارع امتداد ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 49785    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور حسن منصور محمود -  475

 اللوحات لتصنٌع مصنع/  بنشاط ، الشباب ورش 255 ق/  بعنوان أخر رئٌسً أضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 ؼٌر ال فمط جنٌة 5550555 مال برأس ، الكهربائٌة

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 71675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم خلؾ ابراهٌم -  476

 االولى المنطمة 81 بلون 14 سوق 6 محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 155228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالحمٌد عنتر دمحم -  477

 اكتوبر 6 شارع ضٌؾ على شارع 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 71675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم خلؾ ابراهٌم -  478

 السادسة المنطمة 65 بلون 11 سوق 1محل/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 71675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم خلؾ ابراهٌم -  479

 االولى المنطمة 81 بلون 14 سوق 6 محل/ بالعنوان فرع اضافة تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 155231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل هللا عوض زكى مرفت -  485

 سلٌمان عبدالكرٌم شارع 35 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 88319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد هاشم جمال دمحم -  481

  الباشا كفر نصار احمد/ اصبح ،:   الـتأشٌر وصؾ
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