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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  

 

 22611 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحك عبد اللطٌف عبد حسن محمود -  1

 محل العالى السد منشٌه بدر حدٌمه خلف االربعٌن ش 33 رلم العمار:  بجهة ، فطائر و بٌتزا و كشرى عبٌ عن

 ورشه عن 22613 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الضٌفى عزب حسن -  2

 محل االمٌرٌه المنعم عبد زوزر شارع 4 رلم العمار:  بجهة ، سٌارات دٌنامو و مارش اصالح

 عن 22611 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندى عزمى بولس دٌنه -  3

 11:  بجهة ،(  العماله تورٌد دون و االعالن و الدعاٌه مواد دون و مستلزماته و الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 االرضى بالدور 1 رلم محل الرافعى المادر عبد ش

 تصوٌر عن 22635 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكً دمحم احمد خالد دمحم -  4

 مكتب االرضً بالدور عفان بن عثمان ش 28 رلم عمار:  بجهة ، فوتوغرافٌه مناسبات

 22644 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم محمود اسماعٌل بالل -  5

 5 رلم شمه الثانى بالدور بسٌونى محمود شارع 16 رلم العمار:  بجهة ، لاعات تأجٌر عن

 عن 22661 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانً شفٌك سعد دمحم -  6

:  بجهة ، ومماوالت( واالعالن الدعاٌه مواد ودول العمالة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عامة تورٌدات

 216 رلم محل الخامس التجمع الجنوبً التسعٌن هال سنتر

 

 تجاره عن 22696 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مغربى محمود احمد دمحم -  7

 1 رلم محل السابع الحى الدٌنارى طه ش 88 رلم عمار:  بجهة ، صحٌه ادوات

 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ترن الخالك عبد حسن هللا عبد محمود -  8

 عمار - نصر مدٌنه:  بجهة ، الكهرومٌكانٌكا واعمال العامه والتورٌدات وصٌانتها التكٌٌفات وتورٌد تجاره عن 22713

 محل - ارضً دور - النحاس مصطفى ش من الثامنه المنطمه مملد دمحم ش 68 رلم

 عن 22731 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الدٌن كمال عامر خلف -  9

 ش من متفرع االسالم نور جامع حاره 3 - الزٌتون:  بجهة ،(  االدوٌة عدا فٌما)  كٌماوٌة ومواد علمٌه اجهزة تورٌد

 - 3 الدور - االمٌرٌه الدمٌاطً

 خدمات عن 22717 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم موسى حسٌن -  11

 3 محل االرضى الدور الهجانة مبارن حسنى شارع 1 رلم عمارة:  بجهة ،(  الشحن كروت بٌع صٌانة)  محمول

 عن 22749 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج سٌد دمحم حربى محمود -  11

 شمة الثامنه م لبٌب هشام ش 2 عمار:  بجهة ، الجراحٌة العملٌات اجراء دون سنتر بٌوتى

 بٌع عن 5579 برلم 21211328 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاهر دمحم نجٌب دمحم سامح -  12

 2413صادر وبرلم/ 228 برلم األمنٌة الموافمة بموجب كمبٌوتر وصٌانة مرالبة وكامٌرات كمبٌوتر إكسسوار

 بالعمار محل:  بجهة ،( واألنترنت الالسلكٌة والكامٌرات والحراسة واألمن العمالة تورٌد فٌماعدا) 2121/3/16بتارٌخ

 المستمبل مدٌنة و52

 عن 22936 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو السٌد احمد دمحم -  13

 محل الغورٌة الفحامٌن المنجدٌن شارع 14:  بجهة ، جملة كوتشً احذٌة تجارة

 عن 22951 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى برسكو عبدهللا ابرام -  14

 تٌسٌر احمد ش 6 رلم عمار:  بجهة ، عمارى تسوٌك

 عن 22951 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى برسكو عبدهللا ابرام -  15

 تٌسٌر احمد ش 6 رلم عمار:  بجهة ، عمارى تسوٌك

 عن 22965 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌوه ابراهٌم دمحم ماهر عادل -  16

 رلم شمة - االرضً بالدور - الخامس التجمع عمارات 4/3 حً 19 رلم عمار - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، عماري تسوٌك
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 بٌع عن 22979 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ملن لوٌز سمٌر مرٌم -  17

 محل باى طومان شارع 115 رلم العمار:  بجهة ، شمسٌه نظارات
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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

 بٌع عن 22562 برلم 21211311 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السٌد دمحم مروى -  18

 الزهور مدٌنة العنب غٌط ش 46رلم عمار:  بجهة ،( وإكسسواراتها العسكرٌة المالبس فٌماعدا) مالبس وتفصٌل جواكت

 النخل عزبة

 برلم 21211312 فى لٌد ، 711110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه السٌد الفتاح عبد احمد سٌد محمود -  19

 16 رلم شمه خشبه احمد ش 11 رلم عمار:  بجهة ، واسمنت صحٌه ادوات تورٌدات عن 22581

 مصنع عن 5859 برلم 21211316 فى لٌد ، 21111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن دمحم حسن -  21

 الشروق -الثانى الحى العسكرٌة الورش جنوب الصغٌرة الصناعات منطمة 62لطعة:  بجهة ، منادٌل بكر وتغلٌف تمطٌع

 22832 برلم 21211322 فى لٌد ، 351110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان دمحم دمحم رضوان كرٌم -  21

 61 رلم عمار - شمس عٌن:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  العمومٌة التورٌدات عن

 محل - الزهراء شارع من رضا الحكٌم عبد ش

 عن 22854 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل جمال مدحت مروان -  22

 شمة لرٌش صمر العرائس مساكن 1م 5 رلم عمار:  بجهة ، وجرانٌت رخام وتركٌب تورٌد

 عن 22691 برلم 21211319 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم حسام -  23

 9 رلم شمه البلدٌه كسارات ش 112 رلم عمار:  بجهة ، والتشطٌب والتورٌد مماوالت

 مكتب عن 22845 برلم 21211322 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف علً امام ماجد -  24

 شمة - الماظه العمالٌة المدٌنة ش 32 رلم عمار - الجدٌدة مصر:  بجهة ، وحشرات افات مكافحة

 22623 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد الدٌن صالح دمحم اسالم -  25

 1 رلم شمه االرضى الدور الرى تفتٌش ش 7 رلم عمار:  بجهة ، الكترومٌكانٌن و عمومٌه تورٌدات عن

 عن 22638 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم عبدالبدٌع احمد -  26

 2 رلم محل الزلزال ش االولً المجاورة االول الحً ب مدخل 54 رلم العمار:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22652 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على دمحم عزت دمحم -  27

 1 شمه ارضى دور 2الروضه برج الهجانه عزبه مبارن حسنى ش 2 رلم العمار:  بجهة ، طبٌه مستلزمات تسوٌك

 1849 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالواحد شولى عبدالواحد -  28

 بالدور 14 شمه الظاهري داوود ابو ش 63 بالعنوان الكائن الفرع إضافة:  بجهة ،.  الصحٌة االدوات وتوزٌع تورٌد عن

 اداري ممر السابع

 22737 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبى احمد دمحم دمحم هاشم نادٌة -  29

 محل االرضى الدور حلوان ح النٌل كورنٌش الصدٌك بكر ابو ش 1 النٌل برج:  بجهة ، منزلى اثاث بٌع عن

 مطعم عن 22746 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد دمحم على -  31

 و رلم محل 2 رمسٌس امتداد المسلحه الموات ضباط باسكان 211 عمار:  بجهة ، ماكوالت وتمدٌم

 22757 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عباس ابراهٌم مصطفً -  31

 شمه االمٌرٌه الجندي ترعه ش 186:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس تورٌدات عن

 االول بالدور

 عن 22778 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم دمحم ابراهٌم رامى -  32

 شمة االرضى بالدور الشرلاوى حوش الخشنى درب شارع 44 رلم العمار:  بجهة ، جلدٌه منتجات تورٌد

 بٌع عن 22774 برلم 21211315 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد احمد حسٌن دمحم -  33

 السابعة المنطمة 11 بلون 1 ق النجا ابو ابراهٌم ش 17 رلم عمار - نصر مدٌنة:  بجهة ، بالعموله للغٌر مستعمله سٌارات

 العماد عباس امتداد

 عن 22933 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والبوٌات للحداٌد حسٌن عالء -  34

 6 محل االرضً الدور العرب المماولون باسكان التجاري السوق:  بجهة ، وبوٌات حداٌد تجارة

 عن 22948 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاٌد المنعم عبد دمحم امٌن دمحم -  35

 ش 3 رلم عمار - النزهه:  بجهة ،(  والعمالة واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 8 رلم شمة - بتروجٌت خلف االشمر هاشم من االمل

 22962 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن نور فرغل عبدالرحٌم دالٌا -  36

 مركز 3:  بجهة ، 2398 الصادر برلم 231 رلم امنٌة افمهبمو الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد استٌشن بالي عن

 محل الثالث التجمع 5 المحلٌة خدمات
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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

 عن 22977 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالرحمن حسٌن هشام -  37

 محل االجتماعى المركز ش من حماد دمحم ش 7 رلم عمار:  بجهة ، سٌاراات زٌوت بٌع

 تجاره عن 22989 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج حسن احمد دمحم -  38

 فى المختلفه البن انواع جمٌع بٌع و معباءه غٌر او معبئه المكسرات انواع جمٌع و حلوٌات و ممرمشات و غذائٌه مواد

 محل المبه سراى مٌدان ش 33 عمار:  بجهة ، معباءه غٌر او معباءه صوره

 22565 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌن مرسى عبدالعزٌز عماد -  39

 محل -األمٌرة -المصرى الخلٌج ش 7رلم عمار:  بجهة ، السٌارات كمالٌات تجارة عن

 عن 22575 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود فتحى سامح عمرو -  41

 ،( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) وتورٌدات بحرٌة وحدات تأجٌر

 1شمة -األرضى الدور -العماد عباس لورش ش 25رلم العمار:  بجهة

 تجاره عن 22787 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى سٌد سٌد هٌام -  41

 2 و 1 محل العالى السد منشٌه الوطنٌه مسجد ش 2 رلم عمار:  بجهة ، الخٌاطه ماكٌنات

 بٌع عن 22814 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم ابراهٌم سوزان -  42

 محل البلدٌه كسارات شارع 111 رلم العمار:  بجهة ، والبنزٌن السوالر عدا فٌما زٌوت

 22922 برلم 21211328 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد عبدالجواد معاذ -  43

 سالم صالح العبور ح عمارات أ 27:  بجهة ، غذائٌة مواد تورٌدات عن

 عن 22838 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد رزق دمحم ٌوسف -  44

 - االرضً فوق 11ال الدور - حسونه الشٌخ ش 19 رلم العمار - المبه حدائك:  بجهة ، وجرانٌت رخام  وتركٌب تورٌد

 3 رلم شمة

 عن 22679 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فرغلى ابوغدٌر محمود -  45

 نجٌب دمحم ش من الخطاب بن عمر ش 16 رلم عمار:  بجهة ، بماله

 عن 22841 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسٌن خالد مصطفً -  46

 1 رلم عمار - الجمالٌة:  بجهة ، ( والعمالة واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 2 لم شمة - الثانً الدور - ناصر منشٌة - الورشة ش من سالمة الفتاح عبد ش

 22621 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا صادق عزٌز صادق عزٌز -  47

 1 رلم محل االرضى الدور الرشٌد هارون ش ب 21 رلم العمار:  بجهة ، بالتجزئه ومعادن كهربائٌه ادوات بٌع عن

 عن 22632 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان ناجً حسٌن خالد -  48

 اسكان جمعٌه طه حسن شارع 6 رلم العمار - المعادي:  بجهة ،(  موالعها فً)  الدٌزل سٌارات وصٌانه تجدٌد مكتب

 شمة - االرضً بالدور - اداري ممر - كوتسٌكا

 عن 22615 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرموخ عمار احمد فاطمه -  49

 و عمومٌه مماوالت و(  العماله تورٌد و االعالن و الدعاٌه و مستلزماته و الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 نجٌب دمحم ش من عزمى سٌد ش:  بجهة ، معمارٌه تشطٌبات

 22691 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الحلٌم عبد شولً احمد -  51

 1 م5 ب االنشاءات مساكن 5 رلم العمار - الخلٌفه:  بجهة ،(  الكحولٌه عدا فٌما)  ومشروبات ماكوالت كافٌترٌا عن

 محل - االرضً بالدور - الممطم

 عن 22695 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد شولً ارنست مٌنا -  51

 بالدور - اداري ممر العاشر الحً - نصر مدٌنة زهراء 1183 رلم عمار - نصر مدٌنة:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 4 رلم شمه - االرضً

 بٌع عن 22716 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى زكى خالف احمد -  52

 جاوٌش العزٌز عبد شارع 21:  بجهة ، فمط شمسٌة نظارات عدسات

 بٌع عن 22729 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل مٌخائٌل نبٌل مرفت -  53

 أ 2 محل - حلوان 9 مجموعة 21 مجاوره 6 عماره - ماٌو:  بجهة ، منظفات

 بٌع عن 22752 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندي مختار منٌر بٌتر -  54

 4 رلم محل - رمسٌس ش 191 رلم عمار - الطاهر:  بجهة ، بامبو كراسً



 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 22751 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كٌالنً الرب جاد صابر بالل -  55

 محل - العالً السد منشٌة 124 ش61 رلم عمار - السالم:  بجهة ، تجمٌل مستحضرات بٌع

 عن 22937 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمر حسٌن محمود عال -  56

 رلم شمه:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌة مواد ودون ماتهومستلز الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 عبدالجلٌل ش أ 14 رلم بالعمار الرابع بالدور 76

 بٌع عن 22943 برلم 21211331 فى لٌد ، 1311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور احمد دمحم صالح -  57

 محل - السالح سوق البنكه بشتن حمام ش 7 رلم العمار:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس

 عن 22946 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل دمحم مصطفى نهى -  58

 رلم عمار - المعادي:  بجهة ،(  والعمالة واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 شمة من غرفة - الالسلكً ارض خطاب عاطف ش 1/ب/8

 عن 22957 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد حسن طلعت دمحم -  59

 جارد ش 2 مدخل 5 رلم بلون:  بجهة ، المنشأت كافة وتطهٌر الحشرات وابادة التمعٌم مكتب

 ، بماله عن 22982 برلم 21211331 فى لٌد ، 5110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمله على الغنى عبد حنان -  61

 محل المالءه هللا لدٌن المعز ش 29 رلم عمار:  بجهة

 سوبر عن 22584 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالكرٌم دمحم كرٌم -  61

 2محل -18بلون النحاس مصطفى السٌد فوزى عمارات التوفٌمٌة عمارات 21رلم عمارة:  بجهة ، ماركت

 22926 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو عفٌفً العال ابو عفٌفً -  62

 بالدور المطرٌة الغربٌة شمس عٌن التروللً شارع من خمٌس سعد شارع 3 رلم العمار:  بجهة ، تجارٌه توكٌالت عن

 3 رلم شمه االرضً بعد الثالث

 عن 22727 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد بكرى ٌوسف على -  63

 السعودٌة الشركة عمارات ش 52رلم العمار:  بجهة ، وتورٌدات العربٌة مصر جمهورٌة داخل بضائع شحن

 بٌع عن 22827 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عنتر عصام عنتر -  64

 نجٌب دمحم كوبرى نزله المٌاه محطة امام نجٌب دمحم ش من الخضرى محمود دمحم ش 1 رلم عمار:  بجهة ، اسفنجٌه مراتب

 محل

 عن 22852 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اٌوب ابراهٌم على اسماء -  65

 التاسعة المنطمة 31 بلون عٌسى العزٌز عبد شارع 18 الكائنة 1 غرفة:  بجهة ، ترفٌهٌة العاب تورٌد

 عن 22881 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على البدرى زٌدان احالم -  66

 المالن دٌر دمٌانه ش 2 لمح:  بجهة ، تموٌن بماله

 و بماله عن 22557 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد حمد احمد ٌحى -  67

 3 رلم محل 1 مدخل 9 بلون الجدٌده المحمودٌه شارع 721 رلم عماره:  بجهة ، غذائٌه مواد بٌع

 تورٌد عن 22591 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم هللا عبد علً -  68

 - محل - الخطاب بن عمر ش 2 رلم عمار - المرج:  بجهة ، المراتب وتجارة

 عن 22846 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم دمحم سعٌد حسٌن اسالم -  69

 محل - االرضً الدور - الجبل ترعة ش 256 رلم عمار - الزٌتون:  بجهة ، محمول واكسسوارات محمول بٌع

 عن 22618 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو عبدهللا احمد اٌمان -  71

 لٌراط 8 لدرها حصة - العبور سوق اسمان3 عنبر11 محل:  بجهة ، جمله اسمان تجاره

 عن 22633 برلم 21211314 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم مصطفى دمحم -  71

 6 شمه 3 الدور الطٌران ش 52:  بجهة ، معدنٌه وانشاءات عامه مماوالت

 بٌوتى عن 22642 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى مملد احسان مى -  72

 محل االهلى النادى بجوار 42 ق رمضان حافظ شارع 99 رلم العمار:  بجهة ، الجراحٌه العملٌات عدا فٌما سنتر

 بٌع عن 22664 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران دمحم رجب دمحم -  73

 مكتب الثانى بالدور عمادالدٌن شارع 35 رلم العمار:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس

 7 رلم بالشمه

 ورشة عن 22721 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه المسٌح عبد نسٌم -  74

 محل - المصانع مجمع 11 رلم عمار - الحمراء الزاوٌه:  بجهة ، سٌارات صٌانه



 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

 بٌع عن 22725 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفنً دمحم احمد شرٌف -  75

 فوق اول دور المطامٌه - المروحه تمسٌم ش 52 رلم عمار - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، السٌارات واستبدال وتاجٌر

 االرضً

 22744 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي الماضً الدٌن سعد هند -  76

 - االسالم نور ش 16 عمار - المرج:  بجهة ، التشطٌب واعمال التكٌٌفات وصٌانة المٌاه معالجة مستلزمات تورٌد عن

 مكتب - منصور الشٌخ نعمه االمٌره لصر

 عن 22785 برلم 21211316 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌه للتورٌدات سعٌد -  77

 مسعد شارع 28 رلم العمار:  بجهة ، والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما عمومٌة تورٌدات

 3شمة االول بالدور الغربٌه شمس عٌن الرٌفى

 عن 22941 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حسن اشرف اٌه -  78

 رشاد امتداد شارع 42 رلم العمار - السالم دار:  بجهة ،(  والطباعة المستندات وتصوٌر الدٌنٌة الكتب عدا فٌما)  مكتبه

 االرضً بالدور - الفٌوم شارع من الهادي عبد

 عن 22947 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناشد صبحً صفوت نانسً -  79

 (ب) د 51 رلم محل المستمبل مدٌنة t لطاع:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس بٌع

 عن 22945 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى ٌوسف حسن حسام -  81

 ورشه ناصر منشاه المٌاه خزان ش 28 رلم العمار:  بجهة ، استلس معادن ورشه

 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهٌد عبد دوس فارس الفادى عبد منى -  81

 دولفٌن بجوار السوٌس جسر ش 269 عمار محل:  بجهة ، بوٌات بٌع عن 22983

 تورٌد عن 22987 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا حبٌب لوٌس ناجى -  82

 شمه االرضى الدور المسٌرى ش أ 48 عمار:  بجهة ، الموباٌل مستلزمات

 عن 22577 برلم 21211312 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى السٌد دمحم عبدالجواد دمحم -  83

 النحاس مصطفى شارع 2164مشروع 19عمارة:  بجهة ، اواى تٌن مطعم

 عن 22585 برلم 21211312 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد توفٌك محمود صابر -  84

 محل -ارضى دور -الغربٌة شمس عٌن -الزراعٌة الجمعٌة ش 23رلم عمار:  بجهة ، سٌارات سمكرة ورشة

 عن 22799 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى جرجس فتحى جورج -  85

 2 الدور 36 شمه لرٌش صمر عمارات 53:  بجهة ، والكاوتش والمماوالت الصناعٌه والخامات المعدات تورٌد

 22825 برلم 21211321 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطٌب سلٌمان جابر دمحم السٌد -  86

 ، التجارٌه والتوكٌالت وتصدٌر( والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته كمبٌوترال تورٌد عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات عن

 5 رلم شمه  االول التجمع الجنوبى الشباب ش 18 رلم عمار:  بجهة

 برلم 21211321 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامة والمماوالت للتورٌد مراد طلعت -  87

 رلم عمار:  بجهة ، والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما عامه ومماوالت تورٌد عن 22821

 شمه الشروق مدٌنة العائلى االسكان السابعه المجاوره فٌال 713

 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالصادق عبدالباسط ٌاسر -  88

 الدعاٌة مواد ودون العمالة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة وتورٌدات عامة مماوالت عن 22841

 5 رلم شمه االول الحً الرابعه المجاورة 21 رلم العمار:  بجهة ،( واالعالن

 بٌع عن 22853 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلبى زاكر هاشم احمد -  89

 الهجانه عزبه مارن حسنى ش 2 رلم بالعمار محل:  بجهة ، المحمول بٌع و الكترونٌه و كهربائٌه اجهزه

 عن 22685 برلم 21211319 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسولً حسن فتحً عصام -  91

 شمه االصبغ شارع 41 رلم العمار:  بجهة ، غذائٌه مواد تورٌد

 22596 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم حسن شعبان عصام -  91

 3 رلم شمة - االرضً فوق العاشر بالدور - سعٌد بور شارع 441 رلم العمار - الموسكً:  بجهة ، شنط تورٌد عن

 22613 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً دمحم عبدالحمٌد احمد -  92

 بدروم 7 مجاروة السفلً المعراج 7197 ق رلم عمار:  بجهة ، مستعملة موبٌلٌا وشراء بٌع عن

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العربً العزٌز عبد الحمٌد عبد احمد -  93

 - محل - العالً السد منشٌة الرحمن مسجد شارع 23 رلم عمار - السالم:  بجهة ، حاللة صالون عن 22625



 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

 صالون عن 22625 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العربً حاللة صالون -  94

 - محل - العالً السد منشٌة الرحمن مسجد شارع 23 رلم عمار - السالم:  بجهة ، حاللة

 عن 22624 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر جرجس فكري شرٌف -  95

 ، تجارٌه وتوكٌالت( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات

 4 شمه االرضً الدور السعود ابو عبدهللا ش 27 رلم العمار:  بجهة

 بٌع عن 22656 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم ٌوسف رمضان -  96

 محل الحرفٌٌن العسمالنً شارع 69 رلم عمار:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع

 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل ابراهٌم الجواد عبد مدحت مهاب -  97

 العمار - نصر مدٌنه:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌه ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات عن 22675

 c1 غرفه - عبٌد مكرم ش 3 رلم

 عن 22717 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم فاروق نٌفٌن -  98

 البطارٌات مصنع بجوار الحدٌد السكة شرق  ش 3:  بجهة ، اطعمه تورٌد

 عن 22712 برلم 21211311 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد دمحم دمحم هشام مٌرنا -  99

 طرٌك الصناعٌه المنطمه:  بجهة ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما)  واالستٌراد التصدٌر

 الخامس بالدور شمه البركه زمام 57 اصلٌه 1 من 12 من 33 رلم المطعه ضمن االسماعلٌه

 عن 22759 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدالعزٌز احمد اٌه -  111

 محل البٌضاء العزبة االورمان مدرسة ش من غازي ش 1 عمار:  بجهة ، غذائٌه مواد بٌع

 عن 22765 برلم 21211315 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخلوى احمد دمحم عبدهللا -  111

 من 36 الفمره عدا فٌما االستٌراد و التصدٌر و التجارٌه التوكٌالت و التجمٌل مستحضرات توزٌع و تسوٌك و تورٌد

 15 رلم شمه علوى السابع بالدور حرب طلعت العزٌز عبد ش 13 رلم عمار:  بجهة ، 19 المجموعه و 6 المجموعه

 عن 22931 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم دمحم محمود -  112

 - الصحرواي السوٌس مصر طرٌك االول التجمع مول المٌراج عمار - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، رجالً حاللة صالون

 االرضً الدور E6 رلم وحدة

 22958 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطاهر دمحم الدٌن جمال دمحم ولٌد -  113

 الشرلٌة المرج - عاشور مظهر ش من السالم ش 18 رلم ر عما - المرج:  بجهة ، وتشطٌبات عمومٌة مماوالت عن

 شمة - االول بالدور

 22617 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمطً دمحم الكرٌم جاد احمد -  114

 7 رلم شمه 4 مدخل 26 بلون العربٌه الشركه مساكن:  بجهة ، وفاكهه خضروات تورٌد عن

 مماوالت عن 22789 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم سامً دمحم -  115

 الثانً الحً 137 الثانً بالدور cairo business plaza والمسمً 424 رلم المطعه 211 رلم وحده:  بجهة ،

 عن 22793 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد احمد عبدهللا شرٌف -  116

 عرفه مهدى دمحم ش 15 رلم بلون 11 رلم عمار:  بجهة ، كهربائٌه ادوات و معمره سلع وتورٌد عمومٌه تورٌدات

 8 رلم شمه الرابع الدور عشر الثانٌه المنطمه

 عن 22811 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حجازى محمود شروق -  117

 1رلم محل -ارضى -الحسٌنى كمال ش 11عمار:  بجهة ، اباجورات تجارة

 عن 22815 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم دمحم احمد دمحم -  118

 محل عبدالرازق ابراهٌم شارع من متفرع رشاد دمحم شارع 11:  بجهة ، غذائٌة مواد تجارة

 22834 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبً عبد احمد سٌد دمحم حماده -  119

 محل - العاشر الحً والتعمٌر االسكان بنن مساكن 11 رلم عمار - نصر مدٌنة:  بجهة ، موباٌل اكسسوارات بٌع عن

 عن 22857 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عمر ابراهٌم فاروق -  111

 1 محل المختوم الرحٌك معهد خلف كرم حسام ش 7 رلم عمار:  بجهة ، جاز طلمبات اصالح ورشه

 عن 22593 برلم 21211313 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد دمحم لملوم فرج احمد -  111

 محل العمومى المطرٌة شارع من الولٌد بن خالد شارع 1 رلم العمار:  بجهة ، السٌارات تكٌٌف اصالح



 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

 عن 22612 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران عطٌه مدحت دمحم -  112

 الحرفٌٌن العاص بن عمرو ش 51:  بجهة ،(  اكسسواراتها و الجاهزه العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس ورشه

 شمه

 عن 22647 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور كامل احمد خالد دمحم -  113

 النخل عزبه الجدٌده العصاره برلنت ترعه ش:  بجهة ،(  اكسسواراتها و العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  مالبس ورشه

 22669 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهٌم رشدي مندي المسٌح عبد -  114

 شارع من متفرع خماروٌه ش 44 - الساحل:  بجهة ،(  االدوٌة عدا فٌما)  تجمٌل ومستحضرات طبٌة مستلزمات بٌع عن

 1 االرضً - شبرا

 22769 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي محمود الفتاح عبد نعٌمه -  115

 33 رلم العمار - االزبكٌه:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات عن

 17 رلم شمة - االرضً فوق الثانً بالدور - التوفٌمٌه عرابً شارع

 عن 22781 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على عبدهللا حسام -  116

 على ش من جمعه دمحم ش 5 رلم عمار:  بجهة ،( اكسسوارتها و العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  لجاهزها المالبس تجاره

 محل روكسً الروبى

 عن 22788 برلم 21211319 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود طارق محمود -  117

 ارضى دور - دمحم المنصور ش 15 رلم عمار:  بجهة ، محمول اكسسوارت بٌع

 22935 برلم 21211329 فى لٌد ، 811110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود دمحم المنعم عبد الحسن ابو -  118

 - الثامنة المنطمة خدمات د بلون مول السراج برج الصوالحً عطٌه ش 1 - نصر مدٌنة:  بجهة ، رجالً بدل بٌع عن

 9 رلم محل - بالبدروم

 22949 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد الحلٌم عبد جمعه عالء -  119

 محل االرضى بعد اول دور البزازره عطفه ش 15 رلم عمار:  بجهة ، جمله احذٌه تورٌد مكتب عن

 مركز عن 22954 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علٌوة سٌد احمد -  121

 الجولف ارض حسن محمود ش 22 رلم العمار:  بجهة ، الجراحٌة العملٌات اجراء دون تجمٌل وسبا( جٌم) رٌاضً

 5 رلم شمه االرضً فوق الرابع بالدور

 معرض عن 22991 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فهٌم دمحم عمر -  121

 الخراطٌن زلاق4:  بجهة ، ٌابانى موتوسٌكالت

 عن 22561 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاتة سالمة جمال سالمة -  122

 النخل عزبة الزهور مدٌنة كٌلة ابو دمحم ش 18رلم عمار:  بجهة ، موبٌلٌا نجارة ورشة

 22578 برلم 21211312 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا السالم عبد دمحم جمال -  123

 محل االرضى الدور الممطم د منطمة االهرام شارع 581  رلم عمار:  بجهة ، كافٌترٌا عن

 22811 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مصطفى صالح بهاء -  124

 5 رلم محل النهضة 1411 اطلس 43 بلون:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 عن 22795 برلم 21211317 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنٌم رفاعً علً دمحم -  125

 كامل بدروم - االول التجمع عكاشه احمد ش 3 ق 31 رلم عمار - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22817 برلم 21211318 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم الرحمن عبد ولٌد -  126

 خدٌجه السٌده ش 4 رلم عمار محل:  بجهة ، تون وتون سٌارات غٌار لطع بٌع

 تورٌدات عن 22831 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد دمحم جاد امٌن -  127

 2 مدخل 4 شمه النهضه ش 9 ب 641 المحمودٌه مساكن:  بجهة ، الكهربائٌه و عمومٌه

 22864 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ارمانٌوس زاخر سمٌر رومانً -  128

 محل البواللٌه الترعه ش 35 رلم عمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما الجاهزة المالبس تجارة عن

 تورٌد عن 22878 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد دمحم فراج حامد -  129

 الصناعٌه والمنظفات الغذائٌه والمكمالت(  االدوٌة عدا فٌما) الطبٌه والمستلزمات التجمٌل مستحضرات وتوزٌع

 ،(  واالعالن الدعاٌه مواد ودون العمالة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) العمومٌة والتورٌدات والمطهرات

 شمه من غرفه الواٌلً السالٌه ش من الشٌمً ابراهٌم ش 4 رلم عمار:  بجهة



 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

 22891 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة دمحم حامد حسٌن حسن -  131

 شمه ارضً دور االول التجمع الشمالً الشبان ش 123 رلم عمار:  بجهة ، غذائٌة مواد تجارة عن

 22913 برلم 21211325 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التهامً دمحم الرازق عبد احمد -  131

 21 - الثالث - بانوراما برج الزٌتون شارع 6  - 2 نموذج - الزٌتون:  بجهة ، كافترٌات ادارة عن

 عن 22915 برلم 21211328 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن حسٌن مصطفً هند -  132

 شمه الزراعً حلوان مصر ش 112:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس تصنٌع ورشه

 الثانً بالدور

 بٌع عن 22741 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم البكري علً ابراهٌم -  133

 رلم محل - االول بالدور - المشربٌه ممهى بجوار الدواخلً السٌد شارع 11 رلم العمار - الجمالٌه:  بجهة ، صحٌه ادوات

3 

 تعبئة عن 22592 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت على دمحم احمد -  134

 بالدور الهجانة مبارن حسنى شارع موازى المطبعة شارع 2 رلم عمار:  بجهة ، تفصٌلها بعد مفروشات وتوزٌع

 1 رلم شمة االرضى

 22599 برلم 21211313 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند الكرٌم جاد هللا فضل سند -  135

 - االرضً بالدور ورشه ناصر م الزراٌب هندي فنجري ح - الجمالبه:  بجهة ، بالستٌن تكسٌر ورشة عن

 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد الباسط عبد حمدي اٌهاب -  136

 الخامس الحً الثالثه المنطمه 42 لطعة - الجدٌده الماهرة:  بجهة ، عمارٌه مشروعات وادارة عماري تسوٌك عن 22611

 االرضً بالدور - 1 رلم شمة الخامس التجمع - العمارات منطمه -

 22648 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى الباسط عبد امٌن حسن -  137

 محل الواٌلى عزام ش 61 رلم عمار:  بجهة ، عجٌن من حلوى بٌع عن

 22661 برلم 21211317 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباسط السٌد عبدالاله دمحم -  138

 الفرماوى مدرسه بجوار الخزان طلمبات 11:  بجهة ، المستعمله والموتوسكٌالت السٌارات غٌار لطع تجارة عن

 عن 22662 برلم 21211317 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تادرس فاٌز تادرس هانً -  139

 الزهراء ش 11\7:  بجهة ، كاوتش اصالح ورشه

 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد كمال مصطفى السالم عبد هشام -  141

 3 رلم محل الجدٌده م منصور حسن الشٌخ ش النصر نادى سور:  بجهة ، منزلٌه ادوات تجاره عن 22732 برلم

 بٌع عن 22668 برلم 21211318 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم حسن فلاير -  141

 المبة سراى سندر بن ش 96 العمار:  بجهة ، وبوٌات حداٌد

 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطان دمحم دمحم زغلول سعد اشرف -  142

 الموازٌن و المصوغات دمغ مصلحه من الالزمه الموافمات على الحصول بعد)  مجوهرت و مصوغات بٌع عن 22676

 محل ٌوسف مٌخائٌل ش 26 رلم عمار:  بجهة ،(  الداخلٌه التجاره و التموٌن لوزاره التابعه

 عن 22686 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته فاٌز عاطف ابانوب -  143

 - محل - االرضً بالدور - الصدر منشٌه الجراج ش من حمً ش 14/12 رلم عمار:  بجهة ، حرٌمً اكسسوارات بٌع

 المبه حدائك

 ممله عن 22699 برلم 21211319 فى لٌد ، 71110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد حسان عرفه -  144

 محل طومانباي ش 135 رلم عمار:  بجهة ،

 22714 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم الدٌن صالح نجاح -  145

 محل 127 ب3 سابما 6م المأمون حسن شارع 71 رلم عمار:  بجهة ، زهور بٌع عن

 عن 22698 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مدبولً احمد مصطفً -  146

 محل المبة سراي مٌدان 37\27 العمار:  بجهة ،( الكحولٌة المشروبات عدا فٌما) وبارده ساخنة مشروبات وتمدٌم كافٌترٌا

 مدخل بجوار االرضً بالدور

 عن 22756 برلم 21211315 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد علً خلف حماده -  147

 - سالم جمال شارع من عشماوي دمحم شارع 112 بلون 6 - نصر مدٌنة:  بجهة ، بالجمله غذائٌة مواد وتورٌدات تجارة

 السابع الحً



 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

 عن 22768 برلم 21211315 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن دمحم عبدالعظٌم عادل -  148

 امنٌة بموافمه) الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف عدا فٌما العاب سٌبر

 محل التموي مسجد 43:  بجهة ،( 2121 لسنة 27 رلم

 تعبئه عن 22771 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد خوجلً دمحم ولٌد -  149

 شمه االرضً بالدور العاشر الحً نصر م زهراء 2151 عمار:  بجهة ، الغذائٌه المواد وتوزٌع وتغلٌف

 بٌع عن 595 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم بالل صبحى رضا -  151

 الباشا كفر -عبدالناصر جمال ش من إسكندر ش محل:  بجهة ، زجاج

 عن 22978 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد حمدى حازم حسن -  151

 الشطر ا 88 م 7 رلم عمار:  بجهة ، والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما عمومٌه تورٌدات

 24 رلم مكتب المعادى زهراء عشر الثالث

 برلم 21211314 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدهللا الدٌن زٌن دمحم اشرف -  152

 االرضى بالدور محل - التروللى شارع 75 رلم العمار:  بجهة ، ماركت سوبر عن 22627

 عن 22564 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن شكرى هشام دمحم -  153

:  بجهة ، غذائٌة مواد وتعبئة( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) تورٌدات

 2 رلم شمه االرضى الدور العاشرة المنطمة 11بلون شعبان دمحم ش 4رلم العمار

 22572 برلم 21211312 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد خلف رمضان محسن -  154

 شمة اول دور الهجانة عزبة الولٌد بن خالد شارع 5 عمار:  بجهة ، عامة مماوالت عن

 عن 22742 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد زٌد ابو احمد اشرف -  155

 - الزكاة مؤسسة ش من رضوان ح - المرج:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس لبع

 محل - الشرفا كفر

 22619 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس جرجس ٌوسف هٌالنه -  156

 الزٌتون - الجبل ترعه ش 278 رلم عمار:  بجهة ، حرٌمى كوافٌر عن

 عن 22629 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل سٌد صبحى دمحم كرٌم -  157

 ب رلم مكتب بالبدروم مفازة شارع 3:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس دون جملة جاهزة مالبس تجارة

 عن 22616 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلٌم فوزى فتحى اشرف -  158

 شمه االرضى فوق الخامس الدور ادارى ممر نجم منشٌه سعد ابو ش 1 رلم العمار:  بجهة ، المعادن و الحدٌد تورٌد

 عن 22666 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مخلص طارق شٌماء -  159

 العمار:  بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 شمه االول الدور رفاعً عبدهللا السعود ابو حارة 21

 عن 22673 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف عزٌز ٌحً هوٌدا -  161

 محل - المطراوي امتداد - المسله ش 182 رلم عمار - المطرٌه:  بجهة ، موبٌلٌا معرض

 عن 22683 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم فرٌد ابراهٌم احمد -  161

 الخلٌفه - 6 رلم محل - الممطم االنشاءات عمارات المفارق 5 رلم عمار:  بجهة ، سٌارات صٌانة مركز

 عن 22689 برلم 21211319 فى لٌد ، 111111.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس كامل عدلً مجدي -  162

 - ناصر منشٌة - الزراٌب - الرسولٌه الكنٌسة ش 31 رلم عمار - الجمالٌه:  بجهة ، بالستٌن ورشة

 تجارة عن 22688 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سٌد حسن هند -  163

 محل - برٌن ابو ش19 رلم عمار - البساتٌن:  بجهة ، والنجٌري تجمٌل مستحضرات

 22716 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد الفتاح عبد النبى عبد احمد -  164

:  بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات عن

 شمة متكرر االول بالدور الفالحة الشوربجى دمحم شارع 11 رلم العمار

 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح اسماعٌل دمحم حمدى خالد عمر -  165

 7 رلم محل الواحة حى 12م 17 بلون 11 لطعة:  بجهة ، والحلوٌات الغذائٌه المواد تجارة عن 22712

 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم مصطفى العزٌز عبد مصطفى محمود -  166

 النادى شروق الصدٌك بكر ابو من متفرع الهجانه مراد سٌد ش 4 رلم العمار:  بجهة ، اواى تٌن مطعم عن 22715 برلم

 1 رلم محل االرضى بالدور االهلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 22718 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهٌم نبٌل احمد -  167

 شمه 11 الدور بسٌونى احمد ش 4 عمار:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 22724 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد دمحم الحمٌد عبد هادي -  168

 ش 14عمار - شمس عٌن:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة توربدات عن

 4 الشمة - 4 الدور - الجندي امٌن

 عن 22764 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد رمضان ناصر دمحم -  169

 محطه - الجدٌد الوادى ش من شنب ال شارع 8 رلم عمار:  بجهة ،(  االدوٌه عدا فٌما)  طبٌه مستلزمات وبٌع تجارة

 العٌادة

 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموتى ودفن لنمل الراجحى ممدوح دمحم -  171

 1شمة الزهور من الفارسى سلمان ش1:  بجهة ، الموتى ودفن لنمل مكتب عن 22784

 عن 22955 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسولً سنح سعٌد دمحم -  171

 111ال ش من  بدر حدٌمة خلف الكرتون مصنع شارع مدخل اول - السالم:  بجهة ، والفندلً المكتبً االثاث تجارة

 محل - ابراهٌم الفرٌك بجوار

 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان ابراهٌم ربه عبد سٌد زٌنب -  172

 المحمودٌه مساكن 4 رلم محل الدمحمى الهدى ش 14:  بجهة ، جافه بماله عن 22984

 عن 22598 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحكٌم عبد دمحم على احمد -  173

 12:  بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  وتورٌدات مماوالت

 محل المطحن خلف االمل تمسٌم سعٌد احمد شارع

 عن 22583 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بدوى المنعم عبد احمد -  174

 + 1 رلم محل 3 منطمة الثالث التجمع الثالثة المحلٌة 61 رلم عمار:  بجهة ، الغذائٌة المواد وتجارة ماركت سوبر

 عن 22568 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دٌاب سٌد منى -  175

 عبد سٌد ش - المطرٌه:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌة ومواد الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما) وتورٌدات عامة مماوالت

 محل - الممابر ش من الخالك

 عن 22792 برلم 21211317 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصحٌة لالدوات سعودي -  176

 1 محل المعادي ضباط عمارات 63 عمار:  بجهة ، صحٌه ادوات بٌع

 عن 22597 برلم 21211313 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً نصر احمد نصر -  177

 4 رلم - محل - مكه تمسٌم الولٌد بن خالد شارع 4 رلم العمار - السالم:  بجهة ، واكسسواراتها االلومٌتال لطاعات تورٌد

 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللولى على محمود دمحم صبرى نهاد -  178

 السعود ابو شارع مع االنور حسن شارع تماطع 2 رلم عمار:  بجهة ، فمط الطبٌة الكٌمٌائٌة للتحالٌل معمل عن 22617

 شمة

 عن 22615 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محروس دمحم مصطفى ٌاسر -  179

 محل - الشرلٌة المرج البدوى السٌد 5 رلم لعمارا - المرج:  بجهة ، الكهربائٌة االجهزة وبٌع صٌانة

 عن 22631 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج منصور جمال فراج -  181

 شمه التروللً ش 31 رلم عمار:  بجهة ، عامة مماوالت

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمً الصبور عبد عصمت تامر -  181

 وتجارة عامة ومماوالت(  واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات عن 22659

 البطراوي ش - اولى منطمه 11 بلون 26 ق - نصر مدٌنة:  بجهة ، الطبٌة المستلزمات

 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غرٌب العزٌز عبد احمد مصطفى -  182

 مسجد ش 251 عمار - السالم:  بجهة ،(  العسكربه المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس مستلزمات تجارة عن 22674

 - محل - السوٌس جسر - الخطاب بن عمر تمسٌم الرحمن

 عن 22687 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌب فهمً عرٌان ناجً -  183

 3 رلم محل - بن كلوت ش 47 رلم عمار - االزبكٌه:  بجهة ، تطرٌز وورشه عمومٌه تورٌدات

 عن 22711 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم الغنى عبد صبحى خالد -  184

 الثانى الدور الثانى بالدور شمه اطلس مساكن 4 مدخل 24 بلون:  بجهة ، ورخام حجر مماوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم 21211317 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عبدالجواد احمد الدٌن عالء -  185

 ش 17 رلم عمار:  بجهة ،(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما)  واالستٌراد التصدٌر عن 22654

 811 شمه - 11 دور - الفجاله - صدلى كامل

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود العزٌز عبد ٌسرى دمحم احمد -  186

 الخمسٌن ش من متفرع عشر الخامس شارع 634 رلم المطعه:  بجهة ، سٌارات غسٌل و زٌت تغٌٌر ورشه عن 22735

 محل الكنٌسه شارع ناصٌه

 عن 22741 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان ابراهٌم عصام اسماء -  187

 حمام من العزٌز عبد بن عمر ش من عٌد جمعه ش 222 لطعة:  بجهة ، التجمٌل ومستحضرات مستلزمات تجاره

 رجٌله ابو 12 ال مخائٌل

 عن 22762 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباخ الشحات دمحم شٌماء -  188

 من4و3 غرفتٌن الجنائً البحث ش من لرٌش صمر مساكن121 رلم عمار - المعادي:  بجهة ، كهربائٌة اجهزة تورٌد

 3 رلم الشمة

 22763 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العٌسوي احمد سٌد حامد ابراهٌم -  189

 شمه االشراف مدٌنة الزكاه مؤسسة ش من راضً عوده ش 22 رلم عمار:  بجهة ، وتورٌدات عامة مماوالت عن

 برلم 21211315 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم رجب دمحم المحسن عبد دمحم -  191

 ،( 19 والمجموعة6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  واالستٌراد والتصدٌر ومماوالت عمومٌة تورٌدات عن 22773

 شمة - االرضً ر بالدو - الشافعً االمام شدٌد اسعد ش أ4 رلم عمار - الخلٌفه:  بجهة

 عن 22929 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون هندي مٌشٌل مارٌان -  191

 ش من مالن االمام ش 21 رلم عمار:  بجهة ، المجمده والدواجن النعام وتورٌد والحٌوانٌة الزراعٌه المنتجات تورٌد

 7 شمه الرابع بالدور عبدالناصر جمال

 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الباسط عبد الموى عبد رباب -  192

 ابراهٌم الخلٌل ش 182 محل:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  مالبس وورشه اتٌلٌه عن 22961

 صٌانة عن 22963 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنى دمحم ٌحً احمد -  193

 شعراوي علً ش  ب 1 رلم عمار - المبة حدائك:  بجهة ، غٌارها ولطع ومستلزماتها الطبٌة لالجهزة عمومٌة وتورٌدات

 شمة -

 عن 22618 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران عبدهللا دمحم مصطفً -  194

 النهضه مدٌنة الجمهورٌه مساكن 1 مدخل 12 بلون:  بجهة ، مشوٌات مطعم

 22566 برلم 21211311 فى لٌد ، 711110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن نجم زٌد ابو محمود احمد -  195

 طالب ابى بن على ش 11:  بجهة ، داخلٌه مالبس ورشه عن

 تورٌد عن 22567 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى دمحم شعبان اٌمان -  196

 سعود ال العزٌز عبد شارع ب 15 رلم عمار:  بجهة ،(  واكسسواراتها لبعسكرٌة المالبس عدا فٌما)  الجاهزة المالبس

 شمة اول دور المنٌل

 22571 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف ابراهٌم جمال عمرو -  197

 الدور العال ابو بوالق الشهداء شارع 3 رلم عمار:  بجهة ، ولوازمها البخار مواسٌر وتورٌدات عمومٌة تورٌدات عن

 6 رلم محل االرضى

 22791 برلم 21211317 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصدٌك السعٌد زكرٌا احمد -  198

 رلم العمار:  بجهة ، 19 المجموعه و 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما واستٌراد تصدٌر و تورٌدات و مماوالت عن

 شمه الثانى بالدور االول التجمع 11/12 مجاوره اسحاق مالن شارع 11

 برلم 21211311 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج احمد دمحم الدٌن نصر ابراهٌم -  199

 محل الصواف شارع 39 رلم عمار:  بجهة ،(  والطباعة المستندات تصوٌر عدا فٌما)  مكتبة عن 22715

 22614 برلم 21211313 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حسنً الدٌن جمال احمد -  211

 13 رلم شمه 3 م 2 بلون 1511 الماهرة مساكن:  بجهة ، فندلٌه مستلزمات وتورٌد وفندلً مكتبً اثاث تورٌدات عن

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌة والتورٌدات الثمٌلة المعدات غٌار لطع لتجارة باشا -  211

 ابو شارع 1 رلم العمار:  بجهة ، العمومٌة والتورٌدات الثمٌلة المعدات غٌار لطع تجارة عن 22622 برلم 21211314

 محل النٌل مساكن خلف الصدٌك بكر



 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

 عن 22645 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى احمد السٌد احمد -  212

 7 رلم محل بالدوراالرضى الحلو ممر داخل التالت حمام ش 5 رلم عمار:  بجهة ، منزلٌه ادوات تجاره

 سوبر عن 22665 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً امام فهٌم احمد -  213

 محل رفاعً عبدهللا ش من االسالم نور مسجد ش:  بجهة ، ماركت

 برلم 21211317 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه دمحم حسنى اشرف مصطفى -  214

 االرضى فوق السادس الدور االولاف تمسٌم النٌل وادى ش 88 رلم العمار:  بجهة ، كافٌهات ادارة مكتب عن 22663

 13 رلم شمه

 بٌع عن 22671 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن احمد السٌد انجى -  215

 9 رلم محل الممطم 4 حى وسطى هضبه التجارى المركز 133 ق:  بجهة ، منظفات

 22681 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصري الناصر عبد انطونٌوس -  216

 الجدٌدة مصر - 13 رلم شمة - الثالث الدور - النزهة ش من الشرٌعً مراد ش 6 رلم عمار:  بجهة ، اسنان معمل عن

 22692 برلم 21211319 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاعود ابراهٌم رشٌد مرعب -  217

 حجرة - االرضً الدور - طومانباي ش 67 رلم العمار - الزٌتون:  بجهة ، سٌارات معرض عن

 عن 22719 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مترى ٌعموب مجدى ساره -  218

 بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة وتورٌدات مماوالت

 السابع الدور الحلمٌة مساكن التحرٌر منشٌة 31 شارع 79 رلم العمار: 

 بماله عن 22711 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض دمحم عوض ناصر -  219

 3 شمة 2 مدخل 2 بلون الجدٌد اسبٌكو:  بجهة ، جمله

 نمل عن 22711 برلم 21211319 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم -  211

 شمه الباشا كفر شهاب ش:  بجهة ، العربٌه مصر جمهورٌه داخل عمال

 برلم 21211311 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل حسٌن دمحم حسن عٌد رحاب -  211

 مواد تورٌد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات طبٌه مستلزمات تورٌد عن 22731

 شمه النزهه ش 61 عمار:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه

 عن 8116 برلم 21211314 فى لٌد ، 6111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرٌف سٌد احمد دمحم احمد -  212

 و الغذائٌه المنتجات ٌعتوز و المطاعم و الكاٌترٌات تشغٌل و اداره و التجارٌه التوكٌالت و التصدٌر و االستٌراد

 6 ق 58 ب 6 م الثامن الحى النادى دمحم ش 61:  بجهة ، الطبٌه المستلزمات

 عن 22766 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى سلٌم حربً دمحم -  213

 شمة - ارضً دور - الجدٌدة المعادي الالسلكً تمسٌم ع/د 17 عمار - البساتٌن:  بجهة ، والتشطٌبات العامه المماوالت

 مكتب عن 22758 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سلٌم حسن شٌماء -  214

 البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  العربٌه مصر جمهورٌه داخل بضائع نمل خدمات

 الروضه برج الدائرى حرم ش 1 رلم بالعمار السلم ٌمٌن الثانى بالدور الكائنه شمه:  بجهة ،(  الدولى و الداخلى

 22761 برلم 21211315 فى لٌد ، 811110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لٌثى عبدالمادر ابراهٌم محمود -  215

 و الصفا ش 19 رلم عمار:  بجهة ، عمومٌه التورٌدات و انواعها بجمٌع الدهانات و النجاره و التشطٌبات اعمال عن

 شمه اللٌثى رمضان ش من المروه

 عن 22932 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد احمد السٌد ٌوسف -  216

 التجاري السوق شارع التوفٌمٌه عمارات ش 11 م 18 ب 34 لطعه:  بجهة ، وكافٌه مطعم

 بمالة عن 22927 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حنا انٌس مٌالد -  217

 جسر عبدالناصر جمال ش من متفرع اكتوبر 6 شارع 3 رلم العمار:  بجهة ، الكحولٌة المشروبات دون غازٌة ومٌاه

 محل السوٌس

 22953 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران الحمد ابو عادل اٌهاب -  218

 حسٌن ش من عمل وائل ش 48 رلم عمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس بٌع عن

 محل النخل عزبة الطباخ

 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوتً عبدهللا عبدالرحمن ٌاسر -  219

( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات عن 22959



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ش ب 24 رلم العمار:  بجهة ، ثمٌل ونمل معدات غٌار لطع وتورٌد الغذائٌه المواد وتورٌد والغازٌه معدنٌه مٌاه وتورٌد

 525 رلم شمه الخامس بالدور فتًالم انور

 22981 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكرٌا الرحمن عبد مجدى باسم -  221

 محل االزهر مسجد خلف البطار ش من الجوار عطفه 8 رلم عمار:  بجهة ،(  المستندات تصوٌر دون)  مكتبه عن

 22589 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم علً احمد محمود حسن -  221

 5 رلم محل - االدارٌة العاصمة الثامنه المجاوره سوق - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، مطعم عن

 22614 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌطه صدٌك الغنى عبد اٌمان -  222

 الخدمات مركز c 10 بالعمار محل:  بجهة ، الجراحٌه العملٌات اجراء عدا فٌما الجسم و بالشعر للعناٌه سنتر بٌوتى عن

 االول التجمع مدٌنتى الجنوبى

 عن 22641 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبود راتب الستار عبد دمحم -  223

 محل االربعٌن شارع 141 رلم عمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس بٌع

 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخٌاط الدٌن شهاب صالح عادل -  224

 محل الخطاب بن عمر ش تماطع ابراهٌم دمحم ش من كامل دمحم ش 219:  بجهة ، االلمشة تجارة عن 22639

 22711 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي احمد كرم العال عبد -  225

 1 رلم شمه االرضى بالدور عاشره المنطمه 19 بلون 1 ق:  بجهة ، عامه مماوالت عن

 22681 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بكري امبارن ابراهٌم -  226

 - المعادي:  بجهة ، الالزمة التراخٌص على الحصول بعد المحاجر واعمال وتصدٌر عمومٌة وتورٌدات مماوالت عن

 شمة - االول بالدور - 154 ش من صالح دمحم ش 18 رلم عمار

 عن 22714 برلم 21211319 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنً عبد دمحم فوزي احمد -  227

 محل - االرضً الدور - الفراشة محل بجوار طلخا ش 5 رلم عمار - الجدٌدة مصر:  بجهة ، الفضة وتصلٌح وشراء بٌع

 عن 22728 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد سلٌمان دمحم احمد -  228

 - ج محل - التوفٌك مدٌنة الطٌران شارع 151 رلم العمار - نصر ةمدٌن:  بجهة ، رجالً كوافٌر

 عن 22747 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبده مغاورى حسن -  229

 االرضى بالدور محل المصرى الخلٌج ش 38:  بجهة ، واكسسوارتها موباٌالت تجارة

 عن 22748 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى احمد بخٌت محمود -  231

:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 1 رلم شمه االرضى الدور شبرا ش 152 رلم عمار

 22781 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصف علً هللا عبد ناصف هاله -  231

:  بجهة ، وصٌانتها كهربائٌة محوالت وتورٌد(  واالعالن الدعاٌة مواد الكمبٌوترودون عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات عن

 . محل - الواٌلً سكة شارع11 رلم العمار - المبه حدائك

 عن 22934 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد المعز عبد جمال هالل -  232

 شمة من حجرة - االرضً الدور - حمزه كمال ش من مبارن دمحم ش 1 عمار - المرج:  بجهة ، كهربائٌة ادوات تورٌدات

 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور الشربٌنً منصور دمحم هبه -  233

 شمه بدر ابراج السعاده ش 12 عمار:  بجهة ، مٌكانٌكٌه ومماوالت تورٌدات عن 22956

 عن 22981 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالال على سعٌد على دمحم -  234

 شمه الخامس التجمع 1 منطمه الثالث الحى ش 114 لم ر العمار:  بجهة ، عمارى وتسوٌك عمومٌه مماوالت

 عن 22988 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب السٌد دمحم احمد سمٌر -  235

 13 رلم محل االول بالدور االوبرا بمول االوبرا مٌدان 1 رلم عمار:  بجهة ، ونجف كهربائٌه ادوات بٌع

 بٌع عن 22586 برلم 21211312 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد سٌد اشرف -  236

 العابدٌن زٌن ش ممامى ش 24 رلم عمار محل:  بجهة ، مجمده طٌور

 عن 22579 برلم 21211312 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد فرج الفتاح عبد احمد -  237

 - محل - السوٌس جسر رٌاض المنعم عبد شارع 12 رلم العمار - السالم:  بجهة ، سٌارات اصالح ورشه

 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف الغنى عبد ناجى الغنى عبد -  238

 العاشر الحى الزمر احمد 388:  بجهة ، احذٌه محل عن 22824



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22843 برلم 21211322 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمنودى احمد سٌد عادل دمحم -  239

 محل - السابع الحى 42 سوق 11 رلم عمار:  بجهة ، سٌارات واكسسوارات سٌارات فرش بٌع عن

 برلم 21211323 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباسط عبد عبدالحلٌم محمود الرحمن عبد -  241

 12 رلم بلون:  بجهة ، واالعالن والدعاٌة ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما والتورٌدات العامه المماوالت عن 22861

 شمة االرضى بالدور العاشر الحى حىالواحة 17 لطعه

 عن 22879 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صالح حماده صالح -  241

 محل - االرضى بالدور الحرٌه شارع من معتك ابو عٌد ش 65 رلم عمار:  بجهة ، كافٌترٌا

 عن 22884 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد دمحم على هالل -  242

 االول بالدور - داال العٌنى المصر الرشٌدى ش 15 رلم عمار:  بجهة ، االدوٌه دون الطبٌه المستلزمات وتجارة التصدٌر

 شمه - االرضى فوق

 عن 22914 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم عوض ٌسرى -  243

 1 رلم محل سابما 72 الرازق عبد ابراهٌم ش من صالح صعب ش 79 رلم عمار:  بجهة ، بماله

 22921 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر رٌاض جرجس سمٌره -  244

 288 االسكندرٌة سوق 31 رلم وحدة:  بجهة ، غذائٌة مواد تجاره عن

 برلم 21211319 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرٌم عبد مصطفى ابراهٌم مصطفى -  245

 مصر-1 رلم محل- االرضً الدور - السوٌس جسر ش 37 رلم عمار:  بجهة ،(  وطعمٌه فول)  مطعم عن 22682

 الجدٌدة

 22621 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سورى سعٌد مارى/ د صٌدلٌة -  246

 التعاونٌات مساكن وحدة 2164 مشروع 71 رلم عمار:  بجهة ،(  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  صٌدلٌة عن

 ب محل الثامن الحى

 بٌع عن 22649 برلم 21211317 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌاد على عادل دمحم -  247

 العبور عمارات خلف التجارى السوق:  بجهة ، مجمده طٌور

 عن 22651 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد حسانٌن مصطفى -  248

 محل الخامس التجمع المروه و الصفا مول 5 منطمه الثانى الحى:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22678 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفٌك صالح جمال دمحم -  249

 االربعٌن ش 88رلم عمار:  بجهة ، والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما عمومٌه تورٌدات

 السوٌس جسر من متفرع بدر حدٌمه خلف

 عن 22693 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انٌس مٌخائٌل ٌوسف خٌري -  251

 عطٌة شفٌك شارع 6 - الشرابٌه:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عامة مماوالت

 مكتبة عن 22718 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود دمحم طارق -  251

 3 رلم محل العمومى المطرٌة شارع 28 رلم العمار:  بجهة ،(  والطباعة المستندات تصوٌر عدا فٌما) 

 22726 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد إسماعٌل على السٌد عائدة -  252

 -العالى السد منشٌة -األربعٌن ش من البٌت ال ش 9رلم عمار:  بجهة ، والتصدٌر الغذائٌة المواد كافة وتجهٌز تعبئة عن

 أرضى دور

 عن 22743 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير سامى رفعت رامى -  253

 محل - رجٌلة ابو 27 ال من العرب ش 1 رلم عمار - السالم:  بجهة ،(  والتصدٌر الدٌنٌة الكتب عدا فٌما)  مكتبة

 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معدات غٌار لطع لتجاره صبرى سٌد -  254

 االرضى بالدور شمه دسولى عزبه الثوره ش 16:  بجهة ، ثمٌله معدات غٌار لطع تجاره عن 22734

 22736 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد العزٌز عبد زٌد ابو محمود -  255

 3 التجمع الخامسه المحلٌه 66 عماره:  بجهة ، مطعم عن

 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون اسماعٌل اسماعٌل دمحم هللا احمد -  256

 لرٌش صمر مساكن 121 عمار 3 شمه من 1،2 غرفتٌن:  بجهة ، كهربائٌة اجهزة تورٌد عن 22761

 رلمب 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشى دمحم ابراهٌم عباس حجازى -  257

 شمة ناصر منشٌة بخٌت عزبة العروبة ش 6 رلم عمار:  بجهة ، مماوالت عن 22775



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 22783 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس ثابت ناجً مٌشٌل -  258

 محل - باشا سنان ش 47 رلم غمار - الزٌتون:  بجهة ، سجائر

:  بجهة ، بماله عن 22961 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شفٌك بمالة -  259

 5 رلم محل سابما 3 البكري منشٌه المسعودي ش 5 رلم عمار

 22976 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافى صالح عبدهللا خالد -  261

 الثامن الحى الشرٌف حسن شارع 71 رلم العمار:  بجهة ، عامه ومماوالت تورٌدات عن

 كوافٌر عن 22569 برلم 21211311 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم فرٌد مشٌل عادل -  261

 - 2 - دور - الجنوبً المطاع - الجنوبً التسعٌن ش 3/367 رلم عمار - الجدٌده الماهره:  بجهة ، حرٌمً

 عن 22588 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد عكاشة عوض عبٌر -  262

 6 محل االدارٌة العاصمه الثامنه المجاوره سوق:  بجهة ، افرنجى مخبز

 عن 22815 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة فوزي عماد افرام -  263

 3 رلم محل االرضً بالدور رفعت شارع 27 رلم العمار:  بجهة ، حرٌمً كوافٌر

 عن 22816 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات عبدالحكٌم بشٌر شهٌر -  264

 1 رلم شمه االول الدور بن عبدهللا ش من خوند عطفه ش 2 رلم عمار:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء مماوالت

 اكسسوار بٌع عن 22842 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فون حسٌن -  265

 3 محل - الجمالٌة ش 17 رلم عمار:  بجهة ، محمول

 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد مصطفً احمد مصطفً -  266

 ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات عن 22858

 شمه االول بالدور المبة كوبري حسونة الشٌخ من الجبل ترعه شارع النواوي برج 31/ 29 عمار:  بجهة

 22877 برلم 21211324 فى لٌد ، 11111.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد المادر عبد السٌد ابراهٌم -  267

 العمار - شمس عٌن:  بجهة ،(  والعمالة واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات عن

 شمة - الرابع بالدور - المطرٌة متحف ش 131 رلم

 برلم 21211319 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اندراوس وصٌف راضى عفٌفى -  268

 تورٌد ودون واألعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة وتورٌدات عامة مماوالت عن 11131

 روكسى االرضى فوق الثالث الدور 14 شمه المأمون الخلٌمه ش 81:  بجهة ،( العمالة

 عن 22636 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالاله احمد هٌثم -  269

 رلم العمار:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات

 الفمً حسن شارع 1

 ورشه عن 22646 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو دمحم على سٌد -  271

 2 رلم محل االرضى بعد الثانى الدور الدٌن صالح مٌدان شبٌن ش 2 رلم عمار:  بجهة ، مصوغات تصلٌح

 عن 22684 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم ربٌع حامد شٌماء -  271

 بالدور - شمس عٌن شارع 221 رلم العمار:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  مالبس تصنٌع ورشه

 شمس عٌن - شمة - الثالث

 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسولً طلبة الدسولً اسامه جٌهان -  272

 مدخل االرضً الدور فؤاد احمد ش 9 - النزهه:  بجهة ، عماري تسوٌك عن 22751

 22755 برلم 21211315 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه احمد حسن حسٌن دمحم -  273

 شمه االرضى الدور 126 ق 93 بلون صملٌه ش 26 رلم عمار:  بجهة ، غذائٌه مواد تصدٌر و استٌراد عن

 22951 برلم 21211331 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنً محمود عبدالمنعم سعد -  274

 ارضً دور ناصر منشٌة الولاد نبٌل ش من كون ش 31 رلم عمار:  بجهة ، تدوٌرها اعادة دون مصانع مخلفات بٌع عن

 محل

 22991 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا رزق شكرى موسى لورانس -  275

:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات عن

 رجٌله ابو الجدٌده النزهه 27 ال ش من مستجد ش 27 رلم عمار محل



 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

 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالن عبد جرجس نصرى شحاته -  276

 ودون واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة وتورٌدات عامة مماوالت عن 22591

 محل الصدٌك بكر ابو شارع تماطع مع راجح ابراهٌم شارع 27:  بجهة ،(  العمالة تورٌد

 بٌع عن 22776 برلم 21211316 فى لٌد ، 71110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم دمحم عبدهللا -  277

 االربعٌن ش البرج ش 21:  بجهة ، محمول اكسسوار

 22697 برلم 21211319 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسٌنً فاروق اٌهاب -  278

 1 رلم محل دجله االمل مدٌنة الشرطة عمارات 233 ش 6 عمار:  بجهة ، غذائٌه مواد بٌع عن

 تورٌد عن 22558 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد احمد اٌات -  279

 الشرفا 7 الكٌلو امٌن دمحم ش3 - المرج:  بجهة ، االلبان منتجات وتوزٌع

 22581 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمام عثمان الباسط عبد هللا خلف -  281

 شمة - الفٌوم ش من حسن احمد السٌد ش 17 رلم عمار - السالم دار:  بجهة ، مٌة عمو مماوالت عن

 بٌع عن 22813 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضً السٌد سعد دمحم -  281

 العشرٌن من الشرٌف المدس ش 19 رلم عمار - شمس عٌن:  بجهة ، عجٌن من حلوى

 22797 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش الفتاح عبد دمحم اٌهاب -  282

 واالعالن الدعاٌه مواد وتورٌد ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات رٌاضٌه العاب صاله عن

 االمٌرٌه الصاوى رمضان ش 25:  بجهة ،(  والعماله

 عن 22822 برلم 21211321 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ظاظا امٌن مصطفى امٌن -  283

 شمة االول بالدور الممطم الوسطى الهضبه ربٌع سعٌد شارع 9599 المطعة:  بجهة ، حدٌدٌه مشغوالت وتورٌد تصنٌع

 عن 22829 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد دمحم رضا دمحم -  284

 الجدٌد الدرب - ٌوسف االمٌر عطفة 11:  بجهة ، والمعادن البالستٌن حمن ورشة

 عن 5923 برلم 21211322 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مسعد جٌد اٌمن -  285

:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا ٌما التصدٌر و االستٌراد و معامل مستلزمات و اجهزه تورٌد

 االرضى بالدور شمه الزٌتون حلمٌه االول سلٌم ش 122

 22913 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدي صدٌك دمحم اسالم حازم -  286

 ، البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد العربٌة مصر جمهورٌة داخل رحالت مكتب عن

 النحاس مصطفً شارع 51 رلم عمار:  بجهة

 عن 22865 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح زكرٌا شعبان زٌنات -  287

 المعادى مول جراند امام المركزٌه المنطمه المعادى ناصٌه محل:  بجهة ، مطعم

 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالرحمن عبدالمنعم دمحم -  288

 14 رلم محل الممطم عبدالرحمن مدٌنة 36 رلم العمار:  بجهة ، ماركت سوبر عن 22891

 عن 22923 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس نعٌم عبده اٌمن -  289

 ش 14 عمار:  بجهة ، والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما عمومٌة وتورٌدات ورق تورٌد

 شمه ناصر م الزراٌب حنا موسى

 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطٌف عبد اسماعٌل على محسن -  291

 المستمبل مدٌنه ٌو لطاع ز/  31:  بجهة ، عطاره عن 21551

 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسطفانوس صبحى رمزى ابتسام -  291

 4رلم محل -المدٌم منصور الشٌخ ش5:  بجهة ، محمول اكسسوار بٌع عن 21127

 عن 22634 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محروس ماركت سوبر -  292

 1 رلم محل زكى احمد شارع 156 رلم العمار:  بجهة ، ماركت سوبر

 نع 22626 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم دمحم احمد رانه -  293

 محل رشاد دمحم ش 7 رلم العمار:  بجهة ، غذائٌه مواد تجارة

 عن 22739 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل محمود سٌد مدحت -  294

 مكتب الثالث التجمع 3 ع 2 منطمه 3 مجاوره:  بجهة ، غذائٌه تورٌدات و الكافٌهات و المطاعم اداره

 عن 18273 برلم 21211321 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على عباس حسن -  295

 االول سلٌم ش أ 99:  بجهة ، مماوالت و تكٌٌف اعمال



 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 22938 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عنتر حسٌن احمد -  296

 محل - باالرضً - حسٌن طه ش من السعود ابو ش 16 رلم العمار - النزهه:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22944 برلم 21211331 فى لٌد ، 41110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسنٌن بخٌت مصطفً -  297

 1 رلم محل االرضً بالدور حنا ارمانٌوس حارة 1 رلم عمار:  بجهة ، للرجال الشعر ولص حالله

 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود العظٌم عبد ابراهٌم امام دمحم -  298

 السوٌس جسر - المصري عزٌز من محمود الحلٌم عبد شارع 11 - شمس عٌن:  بجهة ، خٌاطه ورشة عن 22964

 ، جزارة عن 22574 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهان جزارة -  299

 محل -األزهر شارع131:  بجهة

 22594 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى جاد دمحم ابراهٌم حسنً -  311

 الفواطٌه المجره درب 19 رلم العمار - الموسكً:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  مالبس ورشه عن

 1 رلم شمة - باالرضً - الروٌعً

 22868 برلم 21211324 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم بحٌرى اشرف احمد -  311

 وتورٌد(  والعماله واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات عن

 5 شمه من غرفه الثالث الدور الجمهورٌه ش من الجبرونى حاره 18 رلم عمار:  بجهة ، المٌكانٌن واالالت العدد

 عن 22851 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفٌك جابر صبحى ارمٌا -  312

 شبرا ش ا 152:  بجهة ، مرالبة كامٌرات تركٌب مكتب

 22876 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس منصور سمٌر رامً -  313

 اتموٌن وزاره التابعه والموازٌن المصوغات دمغ مصلحه من الالزمة الموافمات علً الحصول بعد مصوغات بٌع عن

 محل عرابً احمد ش 91 عمار:  بجهة ، الداخلٌه والتجاره

 عن 22896 برلم 21211325 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن حلمى احمد منةهللا -  314

 محل - السعودٌة الشركة عمارات 52 عمار:  بجهة ، اخشاب نجارة ورشة

 عن 22919 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل متولى سمٌر محمود -  315

 شمة االرضى فوق االول الدور الكابالت ش الرزاق عبد من خلٌل ح 1 عمار:  بجهة ، عامه مماوالت

 22791 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحمٌد صفوت عصام -  316

 1 رلم محل الممطم 14 شارع الدلتا مساكن 88 رلم العمار:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 عن 22811 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسً دمحم عبدالحفٌظ دمحم -  317

 الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف عدا فٌما كافٌه انترنت ساٌبر

 محل النعام شاهٌن ش 39:  بجهة ،( 135 رلم امنٌه موافمه بموجب)

 تعلٌم عن 22882 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البالٌه لتعلٌم ادم -  318

 امنٌة بموافمة -(   االزمة التراخٌص علً الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما)بالٌه

 الثانً بالدور شمة - االول التجمع فً 11 البنفسج ح218ً فٌال - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، 2121 لسنة 211 رلم

 عن 22818 برلم 21211321 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباح على احمد دمحم -  319

 محل الربع تحت شٌاخة الهوى عطفة 1 - 2رلم عمار:  بجهة ، رخام وتركٌب تورٌد

 عن 22817 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجٌله ابو على فوزى ولٌد -  311

 A شمة من غرفة - عبٌد مكرم شارع 3 رلم العمار:  بجهة ، عمارى تسوٌك

 22941 برلم 21211329 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس بطرس شاكر حنا -  311

 عمار:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون تهومستلزما الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات عن

 االرضً الدور اللوادر ش من عبدالمادر رجب ش 22

 عن 22844 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بارح حلمه عبده اسحك -  312

 محل التروللى ش من المنٌاوى ش:  بجهة ، ماركت سوبر

 22897 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على التواب عبد مبرون عمرو -  313

 الشرلٌه شمس عٌن العشرٌن ش من عزو محمود ش 21 رلم عمار:  بجهة ، عجٌن من حلوى بٌع عن

 22892 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنٌن ابو عبدالغنً دمحم السٌد دمحم -  314

 محل ارضً دور السابع الحً البخاري ش 51 عمار:  بجهة ، مشوٌات وفالفل فول اواي تٌن مطعم عن



 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 22911 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده محمود فوده زٌنب -  315

 االستثمارى رابعه عمارات 68:  بجهة ، رٌاضٌه العاب صاله

 22869 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ محرم مراد اٌهاب -  316

 حمامات سندر ابن ش( السماح برج) 5 رلم عمار:  بجهة ، العمومٌة والمماوالت كهربائٌه واجهزة غذائٌه مواد تورٌد عن

 12 رلم مكتب المبة

 عن 22849 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاي غالً بدٌع مجدي -  317

 رلم عمار:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌه مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 شمه من حجرة االرضً فوق الثانً الدور بٌروت ش 28

 عن 22875 برلم 21211324 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد الحنبلى السٌد محمود -  318

 1 رلم محل - ارضى دور - هللا لدٌن المعز ش 99 تبع 18 رلم عمار:  بجهة ، مصوغات تجاره

 22919 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه اسكندر فخري سمٌر -  319

 سابما 49 حالٌا 16 رلم محل البحر جسر ش:  بجهة ، بمالة عن

 عن 22916 برلم 21211328 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصف لدٌس منٌر مٌرى -  321

 عمار:  بجهة ، البرى النمل تنظٌم هٌئه من موافمه علً الحصول بعد العربٌة مصر جمهورٌة داخل بضائع شحن مكتب

 1 رلم شمه ارضً دور االشبولى عطفه 2 رلم

 عن 22573 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسن الغنى عبد دمحم سلوى -  321

 لمح اسٌوط شارع من ابراهٌم الخلٌل شارع 214 رلم عمار:  بجهة ، وعطارة غذائٌة مواد وتوزٌع وتعبئة تجارة

 عن 22796 برلم 21211317 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات على دمحم ٌاسر -  322

 االرضى الدور هللا خٌر ع االمامٌٌن ش 61عمار:  بجهة ، واكسسوراتها العسكرٌة المالبس دون مالبس تصنٌع ورشه

 شمة

 عن 22818 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض امٌن محسوب امٌن -  323

 اول دور االول سلٌم ش 32 رلم عمار 1 محل:  بجهة ، عطور بٌع

 عن 22855 برلم 21211323 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج العزٌز عبد احمد دمحم -  324

 31 رلم عمار - المطرٌة:  بجهة ،(  والعمالة واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 2 رلم شمة - الثانً الدور - التروللً التوحٌد مسجد ش

 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال السٌد عبدالعال مصطفً -  325

 النهضه 1211 اطلس 8 بلون 11 محل:  بجهة ، جملة غذائٌه مواد توزٌع عن 22812

 عن 22835 برلم 21211322 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غدٌه ابراهٌم عبدهللا شٌماء -  326

 الحى حامد حسن ش 28 رلم عمار:  بجهة ، 19 المجموعه و 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما واالستٌراد التصدٌر

 العاشر منطمة 8 شمة االرضى بالدور - الثامن

 نمل عن 22836 برلم 21211322 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجالى على دمحم ناصر -  327

:  بجهة ،(  البرى النمل تنظٌم جهاز موافمه على الحصول بعد)  الجمركى التخلٌص و الدولى الشحن و داخلٌا البضائع

 5 رلم شمه باالرضى الثالث الدور الحدٌد السكه شرق مساكن 5 ش 2 م ج 9 رلم بلون

 عن 22861 برلم 21211323 فى لٌد ، 81110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولً سلٌمان علً سحر -  328

 - 1 محل - الحرفٌٌن غرٌب سٌد تمسٌم الرشاح غرب ش 9 - السالم:  بجهة ، الٌابانٌة السٌارات غٌار لطع وبٌع تجارة

 22885 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان معوض ٌوسف عوض -  329

 3 دور 114 بلون الطٌران ش من السابع الحى سالم جمال ش 14 رلم بالعمار شمه:  بجهة ، عامه تورٌدات عن

 ادارة عن 22895 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم احمد سٌد نجوي -  331

 الثعبان شك حارة 1 بن كلوت ش 55 عمار:  بجهة ، الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد بنسٌونات

 تأجٌر عن 22898 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلبط السٌد سمٌر انس -  331

 عمار:  بجهة ، ومستلزماته والكمبٌوتر العماله و االعالن و الدعاٌه مواد تورٌد عدا فٌما تورٌدات و ثمٌله معدات نمل و

 1 رلم شمه االرضى الدور العاشر الحى التعمٌر و االسكان بنن عمارات 531 رلم

 عن 22921 برلم 21211328 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد كامل صبحً هانً -  332

 مواد ودون العمالة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة وتورٌدات عماري وتسوٌك عمومٌة مماوالت



 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

 العربً المتلمً 33:  بجهة ، وحدائك مبانً ومشارٌع ومرافك وادارٌة مكتبٌة مساحات وتاجٌر( واالعالن الدعاٌه

 2 بالدور غرفه جاردنز هلٌوبولٌس

 عن 22772 برلم 21211315 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌة للتورٌدات ندا -  333

 العمالة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) التجارٌة والتوكٌالت عمومٌة وتورٌدات السٌارات غٌار لطع تورٌد

 شمه نصر مدٌنة زهراء ش 3143 رلم عمار:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌة مواد ودون

 عن 22595 برلم 21211313 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنانً احمد الرؤف عبد دمحم -  334

 السوٌس جسر بشارع المسلحه الموات عمارات 8 رلم بالعمار - شمس عٌن:  بجهة ، البحرٌه الوجبات وتجهٌز بٌع مطعم

 3 رلم محل -

 22628 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد دمحم حسٌن جهاد -  335

 الشروق مدٌنة المستمبل اسكان امون مول:  بجهة ، الكهربائٌة والساللم الكهربائٌة المصاعد واصالح وصٌانة تركٌب عن

 68 رلم محل

 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ج فر ابراهٌم الشهٌد عبد شرٌف -  336

 الدور - عرابى احمد هللا رزق حارة 4:  بجهة ، واكسسوارتها العسركه المالبس عدا فٌما مالبس ورشة عن 22631

 ورشه - االرضى

 22655 برلم 21211317 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رستم محمود امٌن فوزي تامر -  337

 النور مدٌنة الصدٌك بكر ابو ش 9:  بجهة ، عطور بٌع عن

 مصنع عن 22667 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطب سعد على ٌحى -  338

 طره الصناعٌة المطمة سابما D 61 الثعبان شك D/ 311 لطعه:  بجهة ، رخام

 عن 22713 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح احمد ناجى طه -  339

 محل السادسه المنطمه الشرنوبى الحمٌد عبد ش 8:  بجهة ، المحمول التٌلفون مستلزمات بٌع

 عن 22719 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن على إبراهٌم على -  341

 محل -دروٌش خالد ش 16رلم عمار:  بجهة ، الغٌر لحساب تون تون وشراء بٌع

 مٌنى عن 22733 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على احمد حمدى -  341

 محل - روكسى السخاوى شارع 21 رلم عمار:  بجهة ، ماركت

 عن 22754 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود احمد حسام -  342

 شمه العاشر الحادي دور الجدٌدة المرج الدائري بطئ حماد سٌد ش:  بجهة ، عامة مماوالت

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطرق رصف و التورٌدات و للمماوالت ٌسٌن -  343

 الدور الملٌحه خله ورث ش 16 عمار:  بجهة ، طرق رصف و تورٌدات و مماوالت عن 22779 برلم 21211316

 االول

 ، صٌدلٌه عن 22924 برلم 21211328 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى/  صٌدلٌه -  344

 النصر مسجد امام المطرٌه العمل مكتب بجوار الغربٌه شمس عٌن الجبل ترعه ش 461 رلم عمار:  بجهة

 ، صٌدلٌه عن 22924 برلم 21211328 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى/  صٌدلٌه -  345

 النصر مسجد امام المطرٌه العمل مكتب بجوار الغربٌه شمس عٌن الجبل ترعه ش 461 رلم عمار:  بجهة

 تصوٌر استدٌو عن 22939 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد أستدٌو -  346

 التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  فوتوغرافى

 االرضى بالدور وصاله غرفه غربٌه شمس عٌن العبادى ش 46:  بجهة ،(  2121/  223 امنٌه موافمه( )  الالزمه

 عن 22966 برلم 21211331 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مابراهٌ بٌومى اسماعٌل تهانى -  347

 محل المحكمة درب الدٌن بهاء عطفة 8-6 رلم عمار:  بجهة ، بوفٌه

 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدلً الدٌن محً دمحم اشرف دمحم -  348

 مدٌنه:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فبما)  وتورٌدات مماوالت عن 22576

 -1- رلم شمة السفارات حً 3 بلون الدٌن حب شارع من 8 رلم العمار - نصر

 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدلً الدٌن محً دمحم اشرف دمحم -  349

 مدٌنه:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فبما)  وتورٌدات مماوالت عن 22576

 -1- رلم شمة السفارات حً 3 بلون الدٌن حب شارع من 8 رلم العمار - نصر



 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

 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن المجٌد عبد العال عبد ابراهٌم -  351

 الشروق مساكن 11 رلم بالعمار محل:  بجهة ، عمومٌة مماوالت عن 22571

 عن 22837 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هابٌل فتحً عادل مارٌنا -  351

 ابو فاروق مبارن ش1 - المرج:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 التوحٌد مدٌنة موسى

 عن 22851 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد عبدالحلٌم سالم سٌد -  352

 محل سٌجال العربً ش من مكة ش 1 عمار:  بجهة ، جزارة

 عن 22866 برلم 21211324 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان خلٌل ابراهٌم مصطفى -  353

 محل - مكاوي عزبة عثمان خلٌل شارع 21 رلم عمار - المبة حدائك:  بجهة ، بالجملة بمالة

 عن 22833 برلم 21211322 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحلٌم عبد سٌد رجب -  354

 محل الوكٌل زٌنب عزبه رلٌه السٌده مسجد ش:  بجهة ، الصاج اعمال ورشه

 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس حرز المالن عبد سعٌد ندى -  355

 محل - السوٌس جسر شارع ا 12 لرلم العمار:  بجهة ، السجاد تجارة عن 22867

 22874 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد اسماعٌل ابراهٌم -  356

 259 رلم محل بالرحاب المدٌم التجاري بالسوق:  بجهة ، ماركت مٌنً عن

 بٌع عن 22886 برلم 21211325 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا بباوى عدلى خٌرٌه -  357

 الغربٌه النخل عزبه منصور الشٌخ ش 78 محل:  بجهة ، الشٌشه ومستلزمات وسجاٌر معسل

 عن 22915 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسً سٌد ابراهٌم اشرف -  358

 5 رلم شمه الممطم 1 م 2 بلون 711 اسبٌكو مساكن:  بجهة ، الغذائٌه المواد تورٌد

 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرحمن عبد ابراهٌم عصام -  359

 محل الزٌتون حلمٌه مترو محطه من بالمرب الجبل ترعه ش 366 رلم عمار:  بجهة ، ماركت سوبر عن 22918

 بٌع عن 22914 برلم 21211328 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل خلٌل إبراهٌم دعاء -  361

 محل -عرابى أحمد شارع من غباشى سرٌع أبو ش 1رلم عمار:  بجهة ، مفروشات

 22619 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام معوض التواب عبد رفعت -  361

 - محل - الشرلً الجالد ترعة ش 11 رلم عمار - الشرابٌه:  بجهة ، واخشاب خردة تجاره عن

 تجاره عن 22745 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرلاوى لحوم -  362

 السعودٌه الشركه عمارات ش أ 74 رلم بالعمار محل:  بجهة ، جزاره و اللحوم

 عن 22559 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حامد عالء اشرف -  363

 الفسطاط عنبه ش المنٌل اهالً جمعٌة تمسٌم 62 رلم عمار - المدٌمة مصر:  بجهة ، بالجملة حرٌمً شنط وتجهٌز تفصٌل

 الجدٌده

 عن 22616 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسرائٌل ثابت فؤاد ٌوسف -  364

 - السالم:  بجهة ، كهربائٌه واجهزه وتجاره حداده عددوادوات(  ومستلزماته االلً الحاسب عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 - لباء الخلٌل ابراهٌم ش 8

 بٌع عن 22794 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً احمد علً عطٌه -  365

 - 2 مدخل - 8 بلون - 2 الماهرة مساكن - السالم:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس

 1 رلم محل - ارضً دور

 عن 22814 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف إبراهٌم محسن أحمد -  366

 العمار:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات

 شمة -الثالث بالدور -الحرفٌٌن السوٌس جسر األربعٌن شارع من الجمهورٌة شارع 5رلم

 22816 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدٌر لأللومٌتال الحوٌلى -  367

 المحكمة خلف الدٌنى المعهد ش من متفرع ٌوسف حسن ش 2رلم عمار:  بجهة ، وتصدٌر ألومٌتال تمطٌع ورشة عن

 11رلم محل -الدستورٌة

 عن 22819 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدون على دمحم حسن خالد -  368

 شمه 7 الدور نجٌب دمحم ش من فوده ابراهٌم ش 1 عمار:  بجهة ، جمركى تخلٌص



 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

 عن 22811 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق ابراهٌم عزٌز عماد -  369

 وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات(  المستندات تصوٌر دون)  تصوٌر ماكٌنات صٌانه

 االرضى بالدور العماد عباس امتداد العتاهٌه ابو ش 12 رلم بالعمار شمه:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد

 عن 22828 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد احمد ابراهٌم احمد دمحم -  371

 غرفه غنٌم احمد عرب حسن علً ش 17 رلم عمار:  بجهة ، البٌض وتورٌد غذائٌه مواد تورٌد

 مغسله عن 22856 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حامد دمحم ندى -  371

 محل 71 ش 35 عمار:  بجهة ، سٌارات

 عن 22862 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سعد مصطفى سعٌد -  372

 محل -المٌثاق ش من ابواللٌثى سالم ش 2رلم عمار:  بجهة ، البان منتجات بٌع

 بٌع عن 22887 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنو فؤاد دمحم حسن حسن -  373

 بالدور عماٌر السبع سلٌم باشا لطٌف ش 4 رلم عمار:  بجهة ،( واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما) مالبس

 3 رلم محل االرضً

 عن 22889 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدلٌمً خالد دمحم خالد منى -  374

 3 رلم محل - الماطمٌه حً الثالث التجمع الخامسة المنطمة 64 رلم العمار - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22889 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدلٌمً خالد دمحم خالد منى -  375

 3 رلم محل - الماطمٌه حً الثالث التجمع الخامسة المنطمة 64 رلم العمار - الجدٌدة الماهرة:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22911 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد شكرى مندى مسعد -  376

 ناصٌة الدائراى بطئ ش 5:  بجهة ، والعماله واالعالن والدعاٌه ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما عمومٌة تورٌدات

 الثامن بالدور شمه الورد جنٌنة

 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر اللطٌف عبد محمود عبدالصبور خضٌر -  377

 218 رلم محل لٌراط 2 بحصه خضار 25 عنبر:  بجهة ، جمله خضار تجارة عن 22911 برلم

 عن 22582 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاسٌوس ادٌب منٌر ابانوب -  378

 شمة - االول بالدور - الهجانة - الوحدة ش 4 رلم عمار - نصر مدٌنة:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 عن 22641 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنطش دمحم احمد دمحم احمد -  379

 99:  بجهة ،(  والعماله واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 15 رلم محل االرضى الدور الجمهورٌه ش أ

 22777 برلم 21211316 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمكً حسٌن حسن محمود دمحم -  381

 - 1 رلم شمة - االرضً فوق الرابع الدور المسٌري شارع 5 - الزٌتون:  بجهة ، عامة مماوالت عن

 عن 22671 برلم 21211318 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى فتحى نبٌل دمحم -  381

 6محل - العماد عباس ش 39 رلم عمار:  بجهة ، 19 والمجمعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما واالستٌراد التصدٌر

 عن 22677 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب انور صالح وائل -  382

 الخلٌفه -  1 رلم شمه - االرضً الدور - الممطم - االسكندرٌة مساكن 11 بلون:  بجهة ، السٌرامٌن وتورٌد تجارة

 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم علً السٌد هللا عبد محمود -  383

 االسكان 77 رلم العمار - النزهه:  بجهة ،(  االدوٌة عدا فٌما)  طبٌه ومستلزمات طبٌه اجهزة تورٌد عن 22694

 16 رلم شمة - المصرٌة المجموعة نموذج المدٌنة شرق االجتماعً

 22722 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل احمد العزٌز عبد سٌد هبه -  384

 محل - عاشور مظهر المرى ام ش من سالمه شعبان ش - المرج:  بجهة ، مٌكانٌكا ورشة عن

 عن 22753 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفضل ابو على دمحم اٌهاب -  385

 الحرٌة مٌدان 115 تماطع 111 ش 48 رلم عمار:  بجهة ، وتورٌدها الدٌكور مستلزمات وبٌع تجارة

 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاتب مستلزمات لتورٌدات خطاب -  386

 االرضً فوق االول بالدور امٌن علً ش 11 بلون 123 رلم عمار:  بجهة ، مكاتب مستلزمات تورٌدات عن 22942

 شمه

 عن 22952 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم عبدالعاطى دمحم -  387

 ، البرى النمل تنظٌم هٌئة الموافمة على الحصول بعد( بضائع) ونمل الغٌر لحساب سٌارات وتاجٌر داخلٌه رحالت مكتب

 2 رلم شمه - االول دور - االمٌرٌه - المصرى الخلٌج شارع 18 رلم عمار:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22985 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد شاكر ابو مصطفى -  388

 واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت عن

 35 شمه 11 الدور الثامنه المنطمه الرفاعى الحكٌم عبد ش 57 عمار:  بجهة ،(  والعماله

 عن 22986 برلم 21211331 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفى صبحى الناجى -  389

 النهضه اكتوبر 6 تمسٌم 13 لطعه 19 بلون:  بجهة ، فاكهه و خضار بٌع

 عن 22587 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عالم ابراهٌم احمد -  391

 2 رلم محل 2 شمة 3 مدخل 117 بلون الجمهورٌة مساكن 117 رلم العمار:  بجهة ، والعطارة العالفة تجارة

 عن 22811 برلم 21211317 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اصبح حجازى ٌوسف احمد -  391

 عصمت احمد ش من عابدٌن ح 9 عمار:  بجهة ، المكتبٌه واالجهزه مستلزماتها و التصوٌر ماكٌنات صٌانه و تورٌد

 شمه من غرفه 2 بالدور

 عن 22819 برلم 21211321 فى لٌد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم عوٌض سالمان فادي -  392

 ،( العمالة تورٌد ودون واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة وتورٌدات عمومٌة مماوالت

 3 شمه المدٌم سبٌكو مساكن 31 رلم عمار:  بجهة

 عن 22826 برلم 21211321 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم دمحم احمد محمود -  393

 محل رشاد دمحم شارع من ٌعموب شارع 6:  بجهة ، غذائٌه مواد تجارة

 عن 22872 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال ابراهٌم على دمحم -  394

 الرٌان ارض الصدٌك بكر ابو ش من الولٌد بن خالد ش:  بجهة ، الغذائٌة المواد وتجارة تعبئه

 عن 22873 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رمضان سٌد مرٌم -  395

 السبتٌه المطن ورشه شارع ا 23 العماررلم:  بجهة ، ولوازمها مسامسٌر تورٌدات

 عن 22881 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم عبدالمنعم محمود -  396

 محل خلٌل احمد وحالٌا بٌه علً احمد ش 31 رلم عمار:  بجهة ، بالجملة غذائٌه مواد تجارة

 عن 22917 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مرسى عبدالفتاح عاصم -  397

 الشٌخ ش من ابراهٌم فوزي ش 8 رلم عمار:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس ورشة

 االرضً الدور الشرلٌة النخل عزبة عبٌد

 عن 22871 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلٌك دمحم الحمٌد عبد اسالم -  398

- االرضً الدور - االمٌرٌة - عرابً احمد ش من داود احمد ش 11 رلم العمار - الزٌتون : بجهة ، وبوٌات حداٌد تورٌد

 شمة

 22883 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحٌم عبد دمحم احمد مصطفى -  399

 بطرس ٌعموب شارع داخل العماره مدخل سابما( 7) رشاد دمحم شارع( 9: ) بجهة ، غذائٌه مواد تجارة عن

 عن 22871 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً حسن حسٌن دمحم احمد -  411

 7 رلم شمه الخامس التجمع الخامس الحً الثامنة المنطمه 16 ش 129 رلم عمار:  بجهة ، الغذائٌه المواد تورٌد

 عن 22916 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاي فوزي منصور فادي -  411

 شمه االول بالدور ناصر منشأه الزراٌب توفٌك شاكر ش 2 رلم عمار:  بجهة ،( العمالة تورٌد دون) نظافه خدمات مكتب

 22917 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالن بسطا زكرٌا اٌهاب -  412

 محل الرابع بالدور الحمزاوي المالطً ح 11 رلم العمار:  بجهة ، مفروشات ورشة عن

 22888 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمال دمحم الدٌن صالح دمحم نٌفٌن -  413

 السوٌس جسر ش من البشرى العزٌز عبد ش 23 رلم عمار:  بجهة ، مطاعم و كافٌترٌات اداره و عمومٌه تورٌدات عن

 شمه

 عن 22894 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم احمد عبدالعال مرفت -  414

 البٌضاء الدار فندق بن كلوت شارع 62:  بجهة ، الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد بنسٌونات ادارة

 عن 22899 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رجب رضا رجب -  415

 التراخٌص على الحصول بعد ومحاجر مناجم واستغالل(  والبنزٌن السوالر عدا فٌما)  بترولٌة مواد ونمل تورٌدات

 محل - الصالح الملن مترو محطة بجوار السرجة ش15 رلم عمار:  بجهة ، االزمه

 مكتبة عن 22925 برلم 21211328 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وافً حسٌن عبدهللا بكر -  416

 محل العاشر الحً الزمر احمد ش اطلس مساكن 428 رلم العمار:  بجهة ،( والطباعه المستندات تصوٌر عدا فٌما)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  الغٌر لدى تجمٌل مستحضرات وتصنٌع تجارٌه وتوكٌالت عمومٌه تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكته السٌد حسٌن دمحم -  1

 وتصنٌع تجارٌه وتوكٌالت عمومٌه تورٌدات عن ، 22653 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس

 باشا سنان ش 31:  بجهة ، الغٌر لدى تجمٌل مستحضرات

 الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكة أبولٌلة سٌد أحمد على -  2

 عن ، 22637 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  وتصدٌر( العمالة تورٌد ودون واإلعالن

:  بجهة ، وتصدٌر( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة دموا ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات

 شمة -أرضى دور 2مدخل 2بلون -االمٌرٌة مساكن

 111110111   مالها ،رأس  وتصوٌر طباعة بدون خارجٌة كتب تجارة  ،  شركة   نصٌف نموال جورج ورثة -  3

 باشا لبنان ش 6عمار:  بجهة ، وتصوٌر طباعة بدون خارجٌة كتب تجارة عن ، 22912 برلم 21211328 فى ،لٌدت

 محل -بالفجالة

   مالها ،رأس(   الجراحٌه العملٌات اجراء دون)  الرٌاضٌه االلعاب صاله  ،  شركة   وشرٌكه همام دمحم على -  4

 ،(  الجراحٌه العملٌات اجراء دون)  الرٌاضٌه االلعاب صاله عن ، 22831 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111

 شبرا حدائك مراد ش 1 محل:  هةبج

 ،رأس  التجارٌه والتوكٌالت انواعه بكافه المكتبى االثاث وتجاره تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكه حمدان خالد بسام -  5

 انواعه بكافه المكتبى االثاث وتجاره تورٌدات عن ، 22911 برلم 21211325 فى ،لٌدت 211110111   مالها

 عبٌد مكرم من متفرع الدوله معز ش 13:  بجهة ، التجارٌه والتوكٌالت

 واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكة جمٌل عماد -  6

 عمومٌة تورٌدات عن ، 22612 برلم 21211313 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(  العمالة تورٌد ودون

 وحدة التطبٌمٌٌن مجمع:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا)

 13رلم

 خفٌفه ووجبات ومعجنات ولطاعى جمله غذائٌه مواد وتجاره ماركت سوبر  ،  شركة   وشركاه دمحم دمحم انور دمحم -  7

 برلم 21211322 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   بحرٌه ماكوالت ومطعم(  الكحولٌه دون)  ومشروبات

(  الكحولٌه دون)  ومشروبات خفٌفه ووجبات ومعجنات ولطاعى جمله غذائٌه مواد وتجاره ماركت سوبر عن ، 22847

 16 رلم الوحده االرضى الدور االول التجمع رٌزٌدنس مٌراج منتجع g مبنى:  بجهة ، بحرٌه ماكوالت ومطعم

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(   ماركت سوبر)  غذائٌه مواد تجاره  ،  شركة   شركاه و امٌن دمحم احمد -  8

 محل الجبل ترعه ش 299 عمار:  بجهة ،(  ماركت سوبر)  غذائٌه مواد تجاره عن ، 22863 برلم 21211323

 و االستٌراد و الطبٌه الكٌماوٌات و للمستلزمات التورٌدات بأعمال المٌام  ،  شركة   شرٌكٌه و احمد طلعت دمحم -  9

 التورٌدات بأعمال المٌام عن ، 22859 برلم 21211323 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  التصدٌر

 بعد االول الدور الطٌران ش من عجٌله ابو ش 6:  بجهة ، التصدٌر و االستٌراد و الطبٌه الكٌماوٌات و للمستلزمات

 االرضى

   مالها ،رأس  دٌكورات و تشطٌبات و عمارى تسوٌك  ،  شركة   شرٌكته و عطٌه محمود دمحم احمد -  11

 3/3 عمار:  بجهة ، دٌكورات و تشطٌبات و عمارى تسوٌك عن ، 22912 برلم 21211325 فى ،لٌدت 511110111

 شمه الجدٌده المعادى الالسلكى ش

 11111110111   مالها ،رأس.   والدٌكور المماوالت بأعمال المٌام/   ،  شركة   وشرٌكه محرم زعتر احمد -  11

 بعمارات المدفعٌة عمارات:  بجهة ،.  والدٌكور المماوالت بأعمال المٌام/  عن ، 14443 برلم 21211313 فى ،لٌدت

 ستارز سٌتى امام -الجولف ارض

 وتورٌد النظافه وادوات ومواد الصناعٌه ظفاتالمن وتوزٌع تورٌد  ،  شركة   وشرٌكه لملوم مصطفى دمحم شركه -  12

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   البالستٌن والعبوات والشنط االكٌاس وتورٌد الٌدوٌه واالدوات العدد

 واالدوات العدد وتورٌد النظافه وادوات ومواد الصناعٌه المنظفات وتوزٌع تورٌد عن ، 22738 برلم 21211314

 االرضى بعد الدوراالول شمه حشاد احمد ش 55:  بجهة ، البالستٌن والعبوات والشنط االكٌاس وتورٌد الٌدوٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و انواعها بكافه البناء مواد تجاره و توزٌع و بٌع و العمومٌه المماوالت  ،  شركة   شرٌكته و الكاشف ٌوسف -  13

 عن ، 22893 برلم 21211325 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  التجارٌه التوكٌالت و العمومٌه التورٌدات

 بجهة ، التجارٌه التوكٌالت و العمومٌه التورٌدات و انواعها بكافه البناء مواد تجاره و توزٌع و بٌع و العمومٌه المماوالت

 3 رلم شمه االرضى الدور السادسه المنطمه هالل غنٌمى دمحم الدكتور ش 15 رلم عمار: 

 ومستلزماته االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عامه وتورٌدات عامه مماوالت   ،  شركة   وشرٌكها دمحم جابر هانم -  14

 ، 22931 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   والعماله واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا

 واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا تهومستلزما االلى الحاسب تورٌد عدا فٌما)  عامه وتورٌدات عامه مماوالت عن

 4 رلم شمه الثانى الدور الماهر الخلٌفه بالزا البدر برج ر عمار:  بجهة ،(  والعماله

 ،رأس(   فسبا - موتوسٌكل)  البخارٌه الدراجات انواع جمٌع غٌار لطع وشراء بٌع  ،  شركة   وشركاه عٌد دمحم -  15

 الدراجات انواع جمٌع غٌار لطع وشراء بٌع عن ، 22813 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها

 اسماعٌل احمد المشٌر 116 العمار محل:  بجهة ،(  فسبا - موتوسٌكل)  البخارٌه

 ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  والبمسماط والصوصات االغذٌه تجاره  ،  شركة   وشرٌكته عواد احمد دمحم -  16

 النادى الممرٌفى دمحم ش 26 عمار:  بجهة ، والبمسماط والصوصات االغذٌه تجاره عن ، 22721 برلم 21211311 فى

 1 رلم شمه السادسه المنطمه 125 بلون االهلى

 211110111   مالها ،رأس  المنسوجات و االلمشه تورٌد و تجاره  ،  شركة   شرٌكٌه و دمحم اسماعٌل هانى -  17

 عمارات 11 رلم عمار:  بجهة ، المنسوجات و االلمشه تورٌد و تجاره عن ، 22786 برلم 21211316 فى ،لٌدت

 4 رلم شمه االرضى الدور االهلى النادى خلف الطاله ش الشراره

 

 الحشرٌة والمبٌدات البٌطرٌة األدوٌة وتوزٌع وتورٌد تجارة  ،  شركة   وشرٌكتة مصطفى دمحم أحمد شركة -  18

 المنظفة المنزلٌة والمستحضرات وتوزٌعها ومستلزماتها والعطور التجمٌل ومستحضرات الغذائٌة والمكمالت ومشتماتها

 والمستشفٌات االمعامل ومستلزمات البشرٌة األدوٌة دون الصٌدلٌات ومستلزمات الطبٌة واألعشاب والمطهرة

 -2 1االطفال ومستلزمات الكهربائٌة دواتواال االلبان ومنتجات الغذائٌة السلع وتورٌد أنواعها بجمٌع الطبٌة والمستلزمات

   مالها ،رأس   المستحضرات تسجٌل -3 1الحدٌثة والدٌكورات والمعدات بالتجهٌزات الصٌدلٌات وتجهٌز إنشاء

 الحشرٌة والمبٌدات البٌطرٌة األدوٌة وتوزٌع وتورٌد تجارة عن ، 22651 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111

 المنظفة المنزلٌة والمستحضرات وتوزٌعها ومستلزماتها والعطور التجمٌل ومستحضرات الغذائٌة والمكمالت ومشتماتها

 والمستشفٌات االمعامل ومستلزمات البشرٌة األدوٌة دون الصٌدلٌات ومستلزمات الطبٌة واألعشاب والمطهرة

 -2 1االطفال ومستلزمات الكهربائٌة دواتواال االلبان ومنتجات الغذائٌة السلع وتورٌد أنواعها بجمٌع الطبٌة والمستلزمات

 ش 7رلم العمار:  بجهة ، المستحضرات تسجٌل -3 1الحدٌثة والدٌكورات والمعدات بالتجهٌزات الصٌدلٌات وتجهٌز إنشاء

 شمة االرضى الدور -الجعفرى صالح الشٌخ

 الهٌئات وجمٌع الصحة وزارة لبل من الصٌدالنٌة وغٌر الصٌدالنٌة  ،  شركة   وشرٌكتة مصطفى دمحم أحمد شركة -  19

 مستحضرات تسجٌل وكذلن ذلن عن المسئولة الجهات وكافة الغذاء سالمة وهٌئة الدواء سالمة كهٌئة ذلن فى المتخصصة

 الشركة وعلى 1منها والستورد منها الصنع المحلى وذلن الطبٌة والمستلزمات واالدوٌة الغذائٌة والمكمالت التجمٌل

 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  1نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 سالمة كهٌئة ذلن فى المتخصصة الهٌئات وجمٌع الصحة وزارة لبل من الصٌدالنٌة وغٌر الصٌدالنٌة عن ، 22651

 الغذائٌة والمكمالت التجمٌل مستحضرات تسجٌل وكذلن ذلن عن المسئولة الجهات وكافة الغذاء سالمة وهٌئة الدواء

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى 1منها والستورد منها الصنع المحلى وذلن الطبٌة والمستلزمات واالدوٌة

 شمة االرضى الدور -الجعفرى صالح الشٌخ ش 7رلم العمار:  بجهة ، 1نشاطها لمباشرة الالزمة

  العامة والمماوالت الغٌر لحساب والجرانٌت الرخام وتمطٌع نشر  ،  شركة   وشركاة عبدالكرٌم أبوالمجد عبدالستار -  21

 الغٌر لحساب والجرانٌت الرخام وتمطٌع نشر عن ، 22823 برلم 21211321 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس

 التغذٌة شركة بجوار -طرة -الثعبان شك D 585و584رلم لطعه:  بجهة ، العامة والمماوالت

 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس  الغذائٌة المنتجات تورٌد  ،  شركة   وشرٌكتة احمد عبدالعزٌز دمحم -  21

 شمة -األمٌرٌة الكابالت ش من دمحم عبدالعظٌم ش8:  بجهة ، الغذائٌة المنتجات تورٌد عن ، 22611 برلم 21211313

   مالها ،رأس  السٌارات مستلزمات وتوزٌع وتجارة السٌارات خدمات  ،  شركة   وشرٌكه ابراهٌم رمضان حسام -  22

 ، السٌارات مستلزمات وتوزٌع وتجارة السٌارات خدمات عن ، 22798 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111

 المعادى زهراء - اللوتس برج - االدارٌه الرلابه كمبوند:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،رأس  العمومٌه التورٌدات و لالخشاب باللٌزر الحفر خدمات  ،  شركة   شركاه و العزٌز عبد اسعد العزٌز عبد -  23

 التورٌدات و لالخشاب باللٌزر الحفر خدمات عن ، 22561 برلم 21211311 فى ،لٌدت 2111110111   مالها

 شمه السابع الحى الجاحظ شارع 13 رلم العمار:  بجهة ، العمومٌه

   مالها ،رأس  ملحماتها و العازله المواد تورٌد و االستٌراد   ،  شركة   شركاه و دمحم عطٌه حسام -  24

:  بجهة ، ملحماتها و العازله المواد تورٌد و االستٌراد عن ، 22918 برلم 21211328 فى ،لٌدت 21111110111

 1 رلم شمه االرضى الدور 5 ق 53 بلون التمدم ش 3 رلم عمار

 111110111   مالها ،رأس  غذائٌه ومكمالت ووجبات وبارده ساخنه مشروبات  ،  شركة   وشرٌكه عبدهللا دمحم -  25

 - 13 شمه:  بجهة ، غذائٌه ومكمالت ووجبات وبارده ساخنه مشروبات عن ، 22658 برلم 21211317 فى ،لٌدت

 فخرى احمد ش - 1 ب - االول الدور

 وتورٌد( األدوٌة فٌماعدا) طبٌة مستلزمات تورٌد  ،  شركة(   وشرٌكة عبدالمنعم معتز) للتجارة تراست شركة -  26

 ، 22723 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس(  األدوٌة فٌماعدا) وكٌماوٌات تجمٌل مستحضرات

 العمار:  بجهة ،( األدوٌة فٌماعدا) وكٌماوٌات تجمٌل مستحضرات وتورٌد( األدوٌة فٌماعدا) طبٌة مستلزمات تورٌد عن

 شمة -الرابع بالدور -الثامنة المنطمة وحدة 241مشروع الزهور حى عبدالحمٌد الدٌن محى ش 5رلم

 111110111   مالها ،رأس  الٌدوٌه الحرف منتجات بٌع  ،  شركة   العزباوى اٌمن شرٌكها و ابراهٌم غاده -  27

 شارع 1 رلم بالعمار 13 رلم شمة:  بجهة ، الٌدوٌه الحرف منتجات بٌع عن ، 22782 برلم 21211316 فى ،لٌدت

 مظهر

   مالها ،رأس  الطبٌه الخدمات كروت تسوٌك و بٌع  ،  شركة   شركائها و عٌسً احمد الدٌن صالح هاله -  28

 البترول ش 9:  بجهة ، الطبٌه الخدمات كروت تسوٌك و بٌع عن ، 22767 برلم 21211315 فى ،لٌدت 151110111

 3 ش االول الدور

 بكافه والحلوٌات الشسٌكطوالته وبٌع تجاره  ،  شركة   حنا رمزى شرٌف نادر وشرٌكه غزالى دمحم زكرٌا ولٌد -  29

 والحلوٌات الشسٌكطوالته وبٌع تجاره عن ، 22563 برلم 21211311 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس   انواعها

 النزهه ش 151 العمار اسفل 1 رلم المحل:  بجهة ، انواعها بكافه

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  مطاعم اداره  ،  شركة   شركائها و ابراهٌم دمحم الزهراء فاطمه -  31

 شمه االول دور الحجاز ش 45 رلم عمار:  بجهة ، مطاعم اداره عن ، 22771 برلم 21211315

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   16397:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فهمى سامى صفوت مٌنا   - 1

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

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   15848:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زكً سلٌمان عربً هدى   - 2

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

 شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   18963:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد بٌومى محمود دمحم   - 3

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

 تم   21211312 تارٌخ وفى ،   19922:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس وهٌب الٌون مٌالد كٌرلس   - 4

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

 تم   21211312 تارٌخ وفى ،   17138:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشٌمى العال عبد الدٌن صالح كرم   - 5

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

 تم   21211313 تارٌخ وفى ،   19196:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رشوان عبده الشحات احمد   - 6

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

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   8272:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان على عبدهللا دعاء   - 7

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   11233:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسن حسن دمحم   - 8

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن التجارة لترن السجل محو تم

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   21976:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فهمى عزٌز سند حنان   - 9

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   18486:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسان شكرى رمضان احمد   - 11

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

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   19634:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن عفٌفى ٌوسف زٌنب   - 11

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   229:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق مجدى سارة   - 12

 المٌد ٌمحً وبذلن التجارى السجل نم المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   21516:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مهنى شفٌك مراد عماد   - 13

 التجاره لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   12728:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فلسطٌنً وردي فتحً مٌنا   - 14

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

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   19341:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ونس طه ٌحى دمحم   - 15

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

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   12424:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسانٌن ابراهٌم دمحم   - 16

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

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   18111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنٌن فرج انور اشرف   - 17

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

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   11511:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه على عبدالحمٌد عال   - 18

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

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   18326:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن البالى عبد جمال محمود   - 19

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

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   4137:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد هرٌدى احمد فتحى   - 21

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   4434:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرس شاكر سعٌد كرٌستٌنا   - 21

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل شطب/محو

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   17851:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السجاعى دمحم الدٌن صالح الناصر   - 22

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

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   14189:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف دمحم علً سٌد منً   - 23

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

 تم   21211315 تارٌخ وفى ،   22444:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاروبٌم صموئٌل رفعت جوزٌف   - 24

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   11872:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للرحالت انتصار مكتب   - 25

 التجاري السجل من المٌد محو تم التجارة ترن بموجب  السجل

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   18248:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوده سولاير وهبه ماهر روجٌه   - 26

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

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   21115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌب دمحم سعد سعاد   - 27

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   13431:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الخولى عبده غالى لطفى مدحت   - 28

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

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   21426:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مٌزار دمحم عبدالمنعم احمد   - 29

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

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   21543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ادرٌس دمحم محمود رشا   - 31

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن السجل محو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   4554:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم اسماعٌل دمحم   - 31

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

 تم   21211322 تارٌخ وفى ،   9632:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم جرجس جابر ٌسرى   - 32

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

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   11518:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ٌوسف سٌد سعاد   - 33

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل

 شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   9949:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ولاد عثمان مرسى شعبان   - 34

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

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   22714:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم الدٌن صالح نجاح   - 35

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

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   4356:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  تاٌب الرحمن عبد دمحم مجدى   - 36

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

 تم   21211325 تارٌخ وفى ،   21653:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غراب محمود عزت راندا   - 37

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   12459:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود اٌات دمحم   - 38

 التجارى السجل من المٌد محو تم التجاره ترن موجبب  السجل

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   15678:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسى حكٌم خٌرى دردٌر   - 39

 التجارى السجل من المٌد ٌمحً وبذلن التجاره لترن السجل محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  1621 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عوض على ابراهٌم عادل دمحم -  1

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  7112 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رضوان شحاته رضوان خالد -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  16193 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بخٌت الفتاح عبد بخٌت دمحم -  3

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  21133 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌن سٌف دمحم خلٌل حسن صالح -  4

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  15591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتصدٌر لالستٌراد لٌثى -  5

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  15591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التصدٌر و للتجاره لٌثى/  اصبح -  6

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم  21211312 ، تارٌخ وفً  15591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التصدٌر و واالستٌراد للتجارة لٌثى/  اصبح -  7

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  21446 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم سٌد ٌنبهاءالد -  8

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  2147 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مساوق دمحم سعد جابر -  9

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  21938 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد بسٌونى ابراهٌم السٌد -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  8842 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عامر ابراهٌم محمود محمود دمحم -  11

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  6874 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمالن جرس مرسً جاكلٌن -  12

  جنٌه  31111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  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  21211318 ، تارٌخ وفً  17311 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالباسط زكرٌا دمحم -  13

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  21832 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحكٌم مصطفى مصطفى كرٌم -  14

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  16217 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد حسن اللطٌف عبد صبرى -  15

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  11131 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اندراوس وصٌف راضى عفٌفى -  16

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  22116 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدوٌن مصطفً صبري دمحم -  17

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  21116 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عبده ابراهٌم احمد -  18

  جنٌه  4111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  21373 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عواد سٌد اكرام -  19

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  21373 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عواد سٌد اكرام -  21

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  7149 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مغاورى تامر -  21

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  19882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سٌد امام دمحم احمد -  22

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  13345 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرازق احمد دمحم خالد -  23

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  18554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌفه دمحم عصام عمرو -  24

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  22721 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه المسٌح عبد نسٌم -  25

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  21721 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشهٌبى السٌد الفتاح عبد مها -  26

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  22314 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل دمحم البدوى السٌد عصام -  27

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  211 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم على السٌد -  28

  جنٌه  31111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  19119 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هالل عبدالصمد مصطفى روحٌه -  29

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  18273 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم على عباس حسن -  31

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  22414 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا فضل رحٌم عبدالحمٌد فاٌز -  31

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  22215 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان شعبان عطٌه دمحم -  32

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  14988 برلم لٌده كسب ،، فرد تاجر  عٌسى احمد دمحم دمحم احمد -  33

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  15515 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف عبدالحمٌد رزق دمحم -  34

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  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  21211324 ، تارٌخ وفً  14417 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد ٌوسف احمد فرٌد -  35

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  595 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم بالل صبحى رضا -  36

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  22928 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمدان ٌسري/  دكتور صٌدلٌة -  37

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  22592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بخٌت على دمحم احمد -  38

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  6143 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعزٌز مصطفى اسماعٌل احمد -  39

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حمد احمد ٌحى -  1

 3 رلم محل 1 مدخل 9 بلون الجدٌده المحمودٌه شارع 721 رلم عماره ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌن مرسى عبدالعزٌز عماد -  2

 محل -األمٌرة -المصرى الخلٌج ش 7رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22561    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاتة سالمة جمال سالمة -  3

 النخل عزبة الزهور مدٌنة كٌلة ابو دمحم ش 18رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22567    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى دمحم شعبان اٌمان -  4

  شمة اول دور المنٌل سعود ال العزٌز عبد شارع ب 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد احمد اٌات -  5

  الشرفا 7 الكٌلو امٌن دمحم ش3 - المرج   ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حامد عالء اشرف -  6

  الجدٌده الفسطاط عنبه ش المنٌل اهالً جمعٌة تمسٌم 62 رلم عمار - المدٌمة مصر ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن نجم زٌد ابو محمود احمد -  7

 طالب ابى بن على ش 11 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم فرٌد مشٌل عادل -  8

  - 2 - دور - الجنوبً المطاع - الجنوبً التسعٌن ش 3/367 رلم عمار - الجدٌده الماهره   ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد دمحم مروى -  9

 النخل عزبة الزهور مدٌنة العنب غٌط ش 46رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن حسن جابر سٌد -  11

 صفوت مصطفى من على برهان شارع 7عمار112/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دٌاب سٌد منى -  11

  محل - الممابر ش من الخالك عبد سٌد ش - المطرٌه    ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 7112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان شحاته رضوان خالد -  12

 مظهر فٌال بجوار المٌاه محطة امام نجٌب دمحم ش15/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن شكرى هشام دمحم -  13

 2 رلم شمه االرضى الدور العاشرة المنطمة 11بلون شعبان دمحم ش 4رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه السٌد الفتاح عبد احمد سٌد محمود -  14

  16 رلم شمه خشبه احمد ش 11 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد توفٌك محمود صابر -  15

 محل -ارضى دور -الغربٌة شمس عٌن -الزراعٌة الجمعٌة ش 23رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد فرج الفتاح عبد احمد -  16

  - محل - السوٌس جسر رٌاض المنعم عبد شارع 12 رلم العمار - السالم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22572    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد خلف رمضان محسن -  17

  شمة اول دور الهجانة عزبة الولٌد بن خالد شارع 5 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاسٌوس ادٌب منٌر ابانوب -  18

  شمة - االول بالدور - الهجانة - الوحدة ش 4 رلم عمار - نصر مدٌنة   ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواد عكاشة عوض عبٌر -  19

 6 محل االدارٌة العاصمه الثامنه المجاوره سوق ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211312 تارٌخ وفً 15591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تصدٌرال و واالستٌراد للتجارة لٌثى/  اصبح -  21

 مسكن الف -العرب المماولون ش1/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 15591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد لٌثى -  21

 مسكن الف -العرب المماولون ش1/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 15591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التصدٌر و للتجاره لٌثى/  اصبح -  22

 مسكن الف -العرب المماولون ش1/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهان جزارة -  23

 محل -األزهر شارع131 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عدلً الدٌن محً دمحم اشرف دمحم -  24

  -1- رلم شمة السفارات حً 3 بلون الدٌن حب شارع من 8 رلم العمار - نصر مدٌنه   ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود فتحى سامح عمرو -  25

 1شمة -األرضى الدور -العماد عباس لورش ش 25رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد سٌد اشرف -  26

  العابدٌن زٌن ش ممامى ش 24 رلم عمار محل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم هللا عبد علً -  27

  - محل - الخطاب بن عمر ش 2 رلم عمار - المرج   ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى السٌد دمحم عبدالجواد دمحم -  28

 النحاس مصطفى شارع 2164مشروع 19عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالكرٌم دمحم كرٌم -  29

 2محل -18بلون النحاس مصطفى السٌد فوزى عمارات التوفٌمٌة عمارات 21رلم عمارة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على بدوى المنعم عبد احمد -  31

 + 1 رلم محل 3 منطمة الثالث التجمع الثالثة المحلٌة 61 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم علً احمد محمود حسن -  31

  5 رلم محل - االدارٌة العاصمة الثامنه المجاوره سوق - الجدٌدة الماهرة   ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ابراهٌم جمال عمرو -  32

  6 رلم محل االرضى الدور العال ابو بوالق الشهداء شارع 3 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا السالم عبد دمحم جمال -  33

  محل االرضى الدور الممطم د منطمة االهرام شارع 581  رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تمام عثمان الباسط عبد هللا خلف -  34

  شمة - الفٌوم ش من حسن احمد السٌد ش 17 رلم عمار - السالم دار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محسن الغنى عبد دمحم سلوى -  35

  محل اسٌوط شارع من ابراهٌم الخلٌل شارع 214 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن المجٌد عبد لعالا عبد ابراهٌم -  36

  الشروق مساكن 11 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 22587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عالم ابراهٌم احمد -  37

 2 رلم محل 2 شمة 3 مدخل 117 بلون الجمهورٌة مساكن 117 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت على دمحم احمد -  38

  1 رلم شمة االرضى بالدور الهجانة مبارن حسنى شارع موازى المطبعة شارع 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند الكرٌم جاد هللا فضل سند -  39

  - االرضً بالدور ورشه ناصر م الزراٌب هندي فنجري ح - الجمالبه   ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محروس دمحم مصطفى ٌاسر -  41

 محل - الشرلٌة المرج البدوى السٌد 5 رلم العمار - المرج ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حسن شعبان عصام -  41

  3 رلم شمة - االرضً فوق العاشر بالدور - سعٌد بور شارع 441 رلم العمار - الموسكً    ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الباسط عبد حمدي اٌهاب -  42

 التجمع - العمارات منطمه - الخامس ًالح الثالثه المنطمه 42 لطعة - الجدٌده الماهرة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 االرضً بالدور - 1 رلم شمة الخامس

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غطاس جرجس ٌوسف هٌالنه -  43

  الزٌتون - الجبل ترعه ش 278 رلم عمار   ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً نصر احمد نصر -  44

  4 رلم - محل - مكه تمسٌم الولٌد بن خالد شارع 4 رلم العمار - السالم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحك عبد اللطٌف عبد حسن محمود -  45

 محل العالى السد منشٌه بدر حدٌمه خلف االربعٌن ش 33 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللولى على محمود دمحم صبرى نهاد -  46

 شمة السعود ابو شارع مع االنور حسن شارع تماطع 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المولى جاد دمحم ابراهٌم حسنً -  47

  1 رلم شمة - باالرضً - الروٌعً الفواطٌه المجره درب 19 رلم العمار - الموسكً   ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً دمحم عبدالحمٌد احمد -  48

 بدروم 7 مجاروة السفلً المعراج 7197 ق رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسرائٌل ثابت فؤاد ٌوسف -  49

  - لباء الخلٌل ابراهٌم ش 8 - السالم  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 17889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب دمحم العلٌم عبد رشا -  51

 الجدٌدة الماهرة - مدٌنتى 12 مجموعة 47 بالعمار2 شمه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 21127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فانوساسط صبحى رمزى ابتسام -  51

 4رلم محل -المدٌم منصور الشٌخ ش5/ بالعنوان الكائن الفرع إضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو عبدهللا احمد اٌمان -  52

 لٌراط 8 لدرها حصة - العبور سوق اسمان3 عنبر11 محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9728    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي ٌعموب بشاي جرجس -  53

 االرضً بالدور عبدالناصر جمال ش 9 \ بالعنوان  فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحكٌم عبد دمحم على احمد -  54

  محل المطحن خلف االمل تمسٌم سعٌد احمد شارع 12 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9728    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي ٌعموب بشاي جرجس -  55

  االرضً بالدور عبدالناصر جمال ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد جرجس نصرى شحاته -  56

  محل الصدٌك بكر ابو شارع تماطع مع راجح ابراهٌم شارع 27 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22614    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسنً الدٌن جمال احمد -  57

 13 رلم شمه 3 م 2 بلون 1511 الماهرة مساكن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم لملوم فرج احمد -  58

  محل العمومى المطرٌة شارع من الولٌد بن خالد شارع 1 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 22595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطنانً احمد الرؤف عبد دمحم -  59

  3 رلم محل - السوٌس جسر بشارع المسلحه الموات عمارات 8 رلم بالعمار - شمس عٌن   ،:   الـتأشٌر وصف, 



 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 21211313 تارٌخ وفً 21127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسطفانوس صبحى رمزى ابتسام -  61

 4رلم محل -المدٌم منصور الشٌخ ش5 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العربً العزٌز عبد الحمٌد عبد احمد -  61

  - محل - العالً السد منشٌة الرحمن مسجد شارع 23 رلم عمار - السالم   ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العربً حاللة صالون -  62

  - محل - العالً السد منشٌة الرحمن مسجد شارع 23 رلم عمار - السالم   ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الضٌفى عزب حسن -  63

 محل االمٌرٌه المنعم عبد زوزر شارع 4 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22624    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسكندر جرجس فكري شرٌف -  64

 4 شمه االرضً الدور السعود ابو عبدهللا ش 27 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 7565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل مرسً عبدالرحمن محمود -  65

 الزكاه مؤسسة عثمان مساكن 114 بالعمار محل/ بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج منصور جمال فراج -  66

 شمه للًالترو ش 31 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22633    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم مصطفى دمحم -  67

 6 شمه 3 الدور الطٌران ش 52 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22626    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم دمحم احمد رانه -  68

 محل رشاد دمحم ش 7 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 17331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه عبدهللا عطٌه دمحم -  69

 سعٌد عبدالحمٌد ش 14بالعمار محل/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا ج فر ابراهٌم الشهٌد عبد شرٌف -  71

 ورشه - االرضى الدور - عرابى احمد هللا رزق حارة 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22636    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالاله احمد هٌثم -  71

  الفمً حسن شارع 1 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 6189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد مختار هبه -  72

 عمال نمل مكتب/ بنشاط جنٌها أالف عشرة 11111 مال برأس بهتٌم ش8/ بالعنوان أخر رئٌسى إضافة ،:   الـتأشٌر

 مصانع

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف ٌوسف عبداللطٌف امال -  73

 7مجموعة الثانى الدور 1/74رلم بالعمار غرفة/ لٌصبح التجارى بالسجل العنوان توضٌح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الرحاب A نموذج فٌالت

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22614    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طهعٌ صدٌك الغنى عبد اٌمان -  74

 االول التجمع مدٌنتى الجنوبى الخدمات مركز c 10 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 22622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌة والتورٌدات الثمٌلة المعدات غٌار لطع لتجارة باشا -  75

  محل النٌل مساكن خلف الصدٌك بكر ابو شارع 1 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22621    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا صادق عزٌز صادق عزٌز -  76

 1 رلم محل االرضى الدور الرشٌد هارون ش ب 21 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكً دمحم احمد خالد دمحم -  77

 مكتب االرضً بالدور عفان بن عثمان ش 28 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22627    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدهللا الدٌن زٌن دمحم اشرف -  78

 االرضى بالدور محل - التروللى شارع 75 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنطش دمحم احمد دمحم احمد -  79

  15 رلم محل االرضى الدور الجمهورٌه ش أ 99 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جندى عزمى بولس دٌنه -  81

 االرضى بالدور 1 رلم محل الرافعى المادر عبد ش 11 ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22623    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد الدٌن صالح دمحم اسالم -  81

 1 رلم شمه االرضى الدور الرى تفتٌش ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرموخ عمار احمد فاطمه -  82

 نجٌب دمحم ش من عزمى سٌد ش ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمطً دمحم الكرٌم جاد احمد -  83

 7 رلم شمه 4 مدخل 26 بلون العربٌه الشركه مساكن ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22634    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محروس ماركت سوبر -  84

  1 رلم محل زكى احمد شارع 156 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 7565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل مرسى عبدالرحمن محمود -  85

 الزكاه مؤسسة عثمان مساكن 114 بالعمار محل/ بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدران عطٌه مدحت دمحم -  86

 شمه الحرفٌٌن العاص بن عمرو ش 51 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران عبدهللا دمحم مصطفً -  87

  النهضه مدٌنة الجمهورٌه مساكن 1 مدخل 12 بلون ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22629    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل سٌد صبحى دمحم كرٌم -  88

  ب رلم مكتب بالبدروم مفازة شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22638    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم عبدالبدٌع احمد -  89

  2 رلم محل الزلزال ش االولً المجاورة االول الحً ب مدخل 54 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزام معوض التواب عبد رفعت -  91

  - محل - الشرلً الجالد ترعة ش 11 رلم عمار - الشرابٌه   ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم حسٌن جهاد -  91

  68 رلم محل الشروق مدٌنة المستمبل اسكان امون ولم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22639    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخٌاط الدٌن شهاب صالح عادل -  92

 محل الخطاب بن عمر ش تماطع ابراهٌم دمحم ش من كامل دمحم ش 219 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبود راتب الستار عبد دمحم -  93

  محل االربعٌن شارع 141 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22621    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سورى سعٌد مارى/ د صٌدلٌة -  94

  ب محل الثامن الحى التعاونٌات مساكن وحدة 2164 مشروع 71 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلٌم فوزى فتحى اشرف -  95

 شمه االرضى فوق الخامس الدور ادارى ممر نجم منشٌه سعد ابو ش 1 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان ناجً حسٌن خالد -  96

 - االرضً بالدور - اداري ممر - كوتسٌكا اسكان جمعٌه طه حسن شارع 6 رلم العمار - المعادي   ،:   الـتأشٌر وصف

  شمة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22646    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو دمحم على سٌد -  97

 2 رلم محل االرضى بعد الثانى الدور الدٌن صالح مٌدان شبٌن ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم ٌوسف رمضان -  98

  محل الحرفٌٌن العسمالنً شارع 69 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22666    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مخلص طارق شٌماء -  99

  شمه االول الدور رفاعً عبدهللا السعود ابو حارة 21 العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه دمحم حسنى اشرف مصطفى -  111

 13 رلم شمه االرضى فوق السادس الدور االولاف تمسٌم النٌل وادى ش 88 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22644    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم محمود اسماعٌل بالل -  111

 5 رلم شمه الثانى بالدور بسٌونى محمود شارع 16 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً امام فهٌم احمد -  112

 محل رفاعً عبدهللا ش من االسالم نور مسجد ش ،:   الـتأشٌر وصف



 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 21211317 تارٌخ وفً 22649    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد على عادل دمحم -  113

 العبور عمارات خلف التجارى السوق ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد حسانٌن مصطفى -  114

 محل الخامس التجمع المروه و الصفا مول 5 منطمه الثانى الحى ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالجواد احمد الدٌن عالء -  115

 811 شمه - 11 دور - الفجاله - صدلى كامل ش 17 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 1849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالواحد شولى عبدالواحد -  116

 اداري ممر السابع بالدور 14 شمه الظاهري داوود ابو ش 63 \ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 1849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالواحد شولى عبدالواحد -  117

 اداري ممر السابع بالدور 14 شمه الظاهري داوود ابو ش 63 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران دمحم رجب دمحم -  118

 7 رلم بالشمه مكتب الثانى بالدور عمادالدٌن شارع 35 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف
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  الجدٌدة مصر-1 رلم محل- االرضً الدور - السوٌس جسر ش 37 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 21211319 تارٌخ وفً 22713    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ترن الخالك عبد حسن هللا عبد محمود -  168

 - النحاس مصطفى ش من الثامنه المنطمه مملد دمحم ش 68 رلم عمار - نصر مدٌنه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  محل - ارضً دور

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22719    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مترى ٌعموب مجدى ساره -  169

  السابع الدور الحلمٌة مساكن التحرٌر منشٌة 31 شارع 79 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌضه بهنان اسحاق بوش -  171

  الرشٌد هارون ش 28 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22714    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم الدٌن صالح نجاح -  171

  محل 127 ب3 سابما 6م المأمون حسن شارع 71 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22715    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج احمد دمحم الدٌن نصر ابراهٌم -  172

  محل الصواف شارع 39 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22717    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم فاروق نٌفٌن -  173

  البطارٌات مصنع بجوار الحدٌد السكة شرق  ش 3 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود دمحم طارق -  174

  3 رلم محل العمومى المطرٌة شارع 28 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22713    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباب فتح احمد ناجى طه -  175

 محل السادسه المنطمه الشرنوبى الحمٌد عبد ش 8 ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211311 تارٌخ وفً 22715    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم مصطفى العزٌز عبد مصطفى محمود -  176

 االهلى النادى شروق الصدٌك بكر ابو من متفرع الهجانه مراد سٌد ش 4 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 1 رلم محل االرضى بالدور

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22712    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد دمحم دمحم هشام مٌرنا -  177

 البركه زمام 57 اصلٌه 1 من 12 من 33 رلم المطعه ضمن االسماعلٌه طرٌك الصناعٌه المنطمه ، :  الـتأشٌر وصف

 الخامس بالدور شمه

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم عوض ناصر -  178

  3 شمة 2 مدخل 2 بلون الجدٌد اسبٌكو ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22716    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرابى زكى خالف احمد -  179

  جاوٌش العزٌز عبد شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهٌم نبٌل احمد -  181

 شمه 11 الدور بسٌونى احمد ش 4 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌضه بهنان اسحاق بوش -  181

  الرشٌد هارون ش 28/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22719    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن على إبراهٌم على -  182

 محل -دروٌش خالد ش 16رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22717    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم موسى حسٌن -  183

  3 محل االرضى الدور الهجانة مبارن حسنى شارع 1 رلم عمارة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 21513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عامر على دمحم -  184

  1ش 57عمارة متر111الشباب/ بالعنوان الكائن الفرع إضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22716    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد الفتاح عبد النبى عبد احمد -  185

  شمة متكرر االول بالدور الفالحة الشوربجى دمحم شارع 11 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم الغنى عبد صبحى خالد -  186

  الثانى الدور الثانى بالدور شمه اطلس مساكن 4 مدخل 24 بلون ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22728    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنعم عبد سلٌمان دمحم احمد -  187

 - ج محل - التوفٌك مدٌنة الطٌران شارع 151 رلم العمار - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22729    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل مٌخائٌل نبٌل مرفت -  188

 أ 2 محل - حلوان 9 مجموعة 21 مجاوره 6 عماره - ماٌو ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22727    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد بكرى ٌوسف على -  189

 السعودٌة الشركة عمارات ش 52رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22725    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حفنً دمحم احمد شرٌف -  191

  االرضً فوق اول دور المطامٌه - المروحه تمسٌم ش 52 رلم عمار - الجدٌدة الماهرة ،:   الـتأشٌر وصف

 21211311 تارٌخ وفً 22732    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد كمال مصطفى السالم عبد هشام -  191

 3 رلم محل الجدٌده م منصور حسن الشٌخ ش النصر نادى سور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22722    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاضل احمد العزٌز عبد سٌد هبه -  192

  محل - عاشور مظهر المرى ام ش من سالمه شعبان ش - المرج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم الحمٌد عبد هادي -  193

  4 الشمة - 4 الدور - الجندي امٌن ش 14عمار - شمس عٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22731    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر الدٌن كمال عامر خلف -  194

  - 3 الدور - االمٌرٌه طًالدمٌا ش من متفرع االسالم نور جامع حاره 3 - الزٌتون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22733    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على احمد حمدى -  195

 محل - روكسى السخاوى شارع 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 1322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد فخري عبدالمسٌح ٌسى -  196

 محل -المبة كوبرى خٌرى ش11/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه المسٌح عبد نسٌم -  197

  محل - المصانع مجمع 11 رلم عمار - الحمراء الزاوٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد إسماعٌل على السٌد عائدة -  198

 أرضى دور -العالى السد منشٌة -األربعٌن ش من البٌت ال ش 9رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 22731    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل حسٌن دمحم حسن عٌد رحاب -  199

  شمه النزهه ش 61 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22746    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم على -  211

 و رلم محل 2 رمسٌس امتداد المسلحه الموات ضباط باسكان 211 عمار ،:   الـتأشٌر

 تم 21211314 تارٌخ وفً 22734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معدات غٌار لطع لتجاره صبرى سٌد -  211

 االرضى بالدور شمه دسولى عزبه الثوره ش 16 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان ابراهٌم عصام اسماء -  212

 رجٌله ابو 12 ال مخائٌل حمام من العزٌز عبد بن عمر ش من عٌد جمعه ش 222 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف سٌد احمد دمحم احمد -  213

 6 ق 58 ب 6 م نصر م الثامن الحى النادى دمحم ش 61/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج سٌد دمحم حربى محمود -  214

 شمة الثامنه م لبٌب هشام ش 2 عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضلالف ابو على دمحم اٌهاب -  215

 الحرٌة مٌدان 115 تماطع 111 ش 48 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 7149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مغاورى تامر -  216

 الجدٌدة النزهة -الطٌران مصر ش12/ أصبح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى لحوم -  217

 السعودٌه الشركه عمارات ش أ 74 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولً طلبة الدسولً اسامه جٌهان -  218

  مدخل االرضً الدور فؤاد احمد ش 9 - النزهه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22739    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل محمود سٌد مدحت -  219

 مكتب الثالث التجمع 3 ع 2 منطمه 3 مجاوره ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22744    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندي الماضً الدٌن سعد هند -  211

  مكتب - منصور الشٌخ نعمه االمٌره لصر - االسالم نور ش 16 عمار - المرج ،:   الـتأشٌر وصف,  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

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العزٌز عبد ٌسرى دمحم احمد -  211

 محل الكنٌسه شارع ناصٌه الخمسٌن ش من متفرع عشر الخامس شارع 634 رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22742    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد زٌد ابو احمد اشرف -  212

  محل - الشرفا كفر - الزكاة مؤسسة ش من رضوان ح - المرج  ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22736    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد العزٌز عبد زٌد ابو محمود -  213

 3 التجمع الخامسه المحلٌه 66 عماره ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبلاير سامى رفعت رامى -  214

  محل - رجٌلة ابو 27 ال من العرب ش 1 رلم عمار - السالم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22737    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الروبى احمد دمحم دمحم هاشم نادٌة -  215

 محل االرضى الدور حلوان ح النٌل كورنٌش الصدٌك بكر ابو ش 1 النٌل برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم البكري علً ابراهٌم -  216

 3 رلم محل - االول بالدور - المشربٌه ممهى بجوار الدواخلً السٌد شارع 11 رلم العمار - الجمالٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جندي مختار منٌر بٌتر -  217

 4 رلم محل - رمسٌس ش 191 رلم عمار - الطاهر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22748    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدى احمد بخٌت محمود -  218

 1 رلم شمه االرضى الدور شبرا ش 152 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبده مغاورى حسن -  219

  االرضى بالدور محل المصرى الخلٌج ش 38 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 22659    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجمً الصبور عبد عصمت تامر -  221

  البطراوي ش - اولى منطمه 11 بلون 26 ق - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف سٌد احمد دمحم احمد -  221

 6 ق 58 ب 6 م الثامن الحى النادى دمحم ش 61 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود احمد حسام -  222

 شمه العاشر الحادي دور الجدٌدة المرج الدائري بطئ حماد سٌد ش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنً الرب جاد صابر بالل -  223

  محل - العالً السد منشٌة 124 ش61 رلم عمار - السالم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم عبدالعظٌم عادل -  224

  محل التموي مسجد 43 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لٌثى عبدالمادر ابراهٌم محمود -  225

 شمه اللٌثى رمضان ش من المروه و الصفا ش 19 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطباخ الشحات دمحم شٌماء -  226

 3 رلم الشمة من4و3 غرفتٌن الجنائً البحث ش من لرٌش صمر مساكن121 رلم عمار - المعادي ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه احمد حسن حسٌن دمحم -  227

 شمه االرضى الدور 126 ق 93 بلون صملٌه ش 26 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالعزٌز احمد اٌه -  228

 محل البٌضاء العزبة االورمان مدرسة ش من غازي ش 1 عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22772    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌة للتورٌدات ندا -  229

  شمه نصر مدٌنة زهراء ش 3143 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العٌسوي احمد سٌد حامد ابراهٌم -  231

  شمه االشراف مدٌنة الزكاه مؤسسة ش من راضً عوده ش 22 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22757    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عباس ابراهٌم مصطفً -  231

 االول بالدور شمه االمٌرٌه الجندي ترعه ش 186 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد رمضان ناصر دمحم -  232

 العٌادة محطه - الجدٌد الوادى ش من شنب ال شارع 8 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف



 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 21211315 تارٌخ وفً 22756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد علً خلف حماده -  233

  السابع الحً - سالم جمال شارع من عشماوي دمحم شارع 112 بلون 6 - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌم حسن شٌماء -  234

 الروضه برج الدائرى حرم ش 1 رلم بالعمار السلم ٌمٌن الثانى بالدور الكائنه شمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد خوجلً دمحم ولٌد -  235

 شمه االرضً بالدور العاشر الحً نصر م زهراء 2151 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22769    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غازي محمود الفتاح عبد نعٌمه -  236

 رلم شمة - االرضً فوق الثانً بالدور - التوفٌمٌه عرابً شارع 33 رلم العمار - االزبكٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

17 

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى سلٌم حربً دمحم -  237

  شمة - ارضً دور - الجدٌدة المعادي الالسلكً تمسٌم ع/د 17 عمار - البساتٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد حسٌن دمحم -  238

  العماد عباس امتداد السابعة المنطمة 11 بلون 1 ق النجا ابو ابراهٌم ش 17 رلم عمار - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22765    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخلوى احمد دمحم عبدهللا -  239

 15 رلم شمه علوى السابع بالدور حرب طلعت العزٌز عبد ش 13 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 22773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم رجب دمحم المحسن عبد دمحم -  241

   شمة - االرضً ر بالدو - الشافعً االمام شدٌد اسعد ش أ4 رلم عمار - الخلٌفه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 21211315 تارٌخ وفً 22761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون اسماعٌل اسماعٌل دمحم هللا احمد -  241

  لرٌش صمر مساكن 121 عمار 3 شمه من 1،2 غرفتٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 22779    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطرق رصف و التورٌدات و للمماوالت ٌسٌن -  242

 االول الدور الملٌحه خله ورث ش 16 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 5859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن دمحم حسن -  243

 جنوب الصغٌرة الصناعات منطمة 62لطعة/ الكائن العنوان على منادٌل بكر تمطٌع مصنع فرع إضافة ،:   الـتأشٌر

 الشروق -الثانى الحى العسكرٌة الورش

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عشرى سٌد سٌد هٌام -  244

 2 و 1 محل العالى السد منشٌه الوطنٌه مسجد ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم ابراهٌم رامى -  245

 شمة االرضى بالدور الشرلاوى حوش الخشنى درب شارع 44 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم دمحم عبدهللا -  246

 االربعٌن ش البرج ش 21 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22785    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات سعٌد -  247

 3شمة االول بالدور الغربٌه شمس عٌن الرٌفى مسعد شارع 28 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على عبدهللا حسام -  248

 محل روكسً الروبى على ش من جمعه دمحم ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمكً حسٌن حسن محمود دمحم -  249

  - 1 رلم شمة - االرضً فوق الرابع الدور المسٌري شارع 5 - الزٌتون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 21211316 تارٌخ وفً 22784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموتى ودفن لنمل الراجحى ممدوح دمحم -  251

 1شمة الزهور من الفارسى سلمان ش1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 5859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن دمحم حسن -  251

 الشروق -الثانى الحى العسكرٌة الورش جنوب الصغٌرة الصناعات منطمة 62لطعة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناصف علً هللا عبد ناصف هاله -  252

 . محل - الواٌلً سكة شارع11 رلم العمار - المبه حدائك ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 22783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بولس ثابت ناجً مٌشٌل -  253

  محل - باشا سنان ش 47 رلم غمار - الزٌتون ،:   الـتأشٌر وصف



 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 21211316 تارٌخ وفً 22775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشى دمحم ابراهٌم عباس حجازى -  254

 شمة ناصر منشٌة بخٌت عزبة العروبة ش 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 18784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ٌوسف مرلس فرج -  255

  المبٌسى ش العجمى حارة 6 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مصطفى حصال بهاء -  256

 5 رلم محل النهضة 1411 اطلس 43 بلون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راضً السٌد سعد دمحم -  257

  العشرٌن من الشرٌف المدس ش 19 رلم عمار - شمس عٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22789    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سامً دمحم -  258

  الثانً الحً 137 الثانً بالدور cairo business plaza والمسمً 424 رلم المطعه 211 رلم وحده ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22796    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات على دمحم ٌاسر -  259

 شمة االرضى الدور هللا خٌر ع االمامٌٌن ش 61عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد علً عطٌه -  261

  1 رلم محل - ارضً دور - 2 مدخل - 8 بلون - 2 الماهرة مساكن - السالم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش الفتاح عبد دمحم اٌهاب -  261

  االمٌرٌه الصاوى رمضان ش 25 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اصبح حجازى ٌوسف احمد -  262

 شمه من غرفه 2 بالدور عصمت احمد ش من عابدٌن ح 9 عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم ابراهٌم سوزان -  263

 محل البلدٌه كسارات شارع 111 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصحٌة لالدوات سعودي -  264

 1 محل المعادي ضباط عمارات 63 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً دمحم عبدالحفٌظ دمحم -  265

 محل النعام شاهٌن ش 39 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمة فوزي عماد افرام -  266

 3 رلم محل االرضً بالدور رفعت شارع 27 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22793    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد احمد عبدهللا شرٌف -  267

 8 رلم شمه الرابع الدور عشر الثانٌه المنطمه عرفه مهدى دمحم ش 15 رلم بلون 11 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 7947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم على دمحم على احمد -  268

 التاسعه المنطه وهبه اسماعٌل ش 22 بلون 2 لطعه \اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 14171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلف صبري علً -  269

 الجدٌدة المعادي 315 شارع سابما 5 حالٌا 13 \لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصدٌك السعٌد زكرٌا احمد -  271

 شمه الثانى بالدور االول التجمع 11/12 مجاوره اسحاق مالن شارع 11 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 21211317 تارٌخ وفً 14927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مجٌري عبداللطٌف صابر محمود -  271

  رمضان حافظ شارع ج 12 بالعمار محل \اصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 16291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم فاروق فاروق -  272

 أوسٌم -البراجٌل -أحمد ربٌع شارع5/ بالعنوان الكائن الفرع إضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالحمٌد صفوت عصام -  273

 1 رلم محل الممطم 14 شارع الدلتا مساكن 88 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم رفاعً علً دمحم -  274

  كامل بدروم - االول التجمع عكاشه احمد ش 3 ق 31 رلم عمار - الجدٌدة الماهرة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 22799    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى جرجس فتحى جورج -  275

 2 الدور 36 شمه لرٌش صمر عمارات 53 ،:   الـتأشٌر وصف, 



 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 21211318 تارٌخ وفً 22816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات عبدالحكٌم بشٌر شهٌر -  276

 1 رلم شمه االول الدور بن عبدهللا ش من خوند عطفه ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدون على دمحم حسن خالد -  277

  شمه 7 الدور نجٌب دمحم ش من فوده ابراهٌم ش 1 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال السٌد عبدالعال مصطفً -  278

 النهضه 1211 اطلس 8 بلون 11 محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حجازى محمود شروق -  279

 1رلم محل -ارضى -الحسٌنى كمال ش 11عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق ابراهٌم عزٌز عماد -  281

  االرضى بالدور العماد عباس امتداد العتاهٌه ابو ش 12 رلم بالعمار شمه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 1751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشحوت دمحم حافظ ناصر ناجح -  281

 الثالث الدور 15 شمة الرشاح ش ناصٌة عبدالعزٌز بن عمر ش17 ٌوسف ال برج/ أصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض امٌن محسوب امٌن -  282

  اول دور االول سلٌم ش 32 رلم عمار 1 محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 17754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد كامل احمد مجدي حاتم -  283

 التكنولوجٌه المشروعات حاضنه 2113 و 2111 رلم وحده/ بالعنوان األخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الصلب و الحدٌد شارع المعدنٌه للدراسات التبٌن بمعهد الكائنه

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 17754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل احمد مجدى حاتم -  284

 الكائنه التكنولوجٌه المشروعات حاضنه 2113 و 2111 رلم وحده/ بالعنوان األخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 الصلب و الحدٌد شارع المعدنٌه للدراسات التبٌن بمعهد

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم الرحمن عبد ولٌد -  285

  خدٌجه السٌده ش 4 رلم عمار محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لأللومٌتال الحوٌلى -  286

 محل -الدستورٌة المحكمة خلف الدٌنى المعهد ش من متفرع ٌوسف حسن ش 2رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 11رلم

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف إبراهٌم محسن أحمد -  287

 شمة -الثالث بالدور -الحرفٌٌن السوٌس جسر األربعٌن شارع من الجمهورٌة شارع 5رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 22815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم دمحم احمد دمحم -  288

 محل عبدالرازق ابراهٌم شارع من متفرع رشاد دمحم شارع 11 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 9672    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم صابر دمحم -  289

  عصمت احمد ش من الحرٌه ش من الجندى محمود ش 23/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22828    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد احمد ابراهٌم احمد دمحم -  291

  غرفه غنٌم احمد عرب حسن علً ش 17 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 21211321 تارٌخ وفً 22821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العامة والمماوالت للتورٌد مراد طلعت -  291

 شمه الشروق مدٌنة العائلى االسكان السابعه المجاوره فٌال 713 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ظاظا امٌن مصطفى امٌن -  292

 شمة االول بالدور الممطم الوسطى الهضبه ربٌع سعٌد شارع 9599 المطعة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 18273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على عباس حسن -  293

 االول سلٌم ش أ 99 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22825    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخطٌب سلٌمان جابر دمحم السٌد -  294

 5 رلم شمه  االول التجمع الجنوبى الشباب ش 18 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عنتر عصام عنتر -  295

 نجٌب دمحم كوبرى نزله المٌاه محطة امام نجٌب دمحم ش من الخضرى محمود دمحم ش 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 محل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجٌله ابو على فوزى ولٌد -  296

 A شمة من غرفة - عبٌد مكرم شارع 3 رلم العمار  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عوٌض سالمان فادي -  297

 3 شمه المدٌم سبٌكو مساكن 31 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف الغنى عبد ناجى الغنى عبد -  298

 العاشر الحى الزمر احمد 388 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 18273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على عباس حسن -  299

 االول سلٌم ش أ 99/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22826    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم دمحم احمد محمود -  311

 محل رشاد دمحم شارع من ٌعموب شارع 6 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صباح على احمد دمحم -  311

 محل الربع تحت شٌاخة الهوى عطفة 1 - 2رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الحلٌم عبد سٌد رجب -  312

 محل الوكٌل زٌنب عزبه رلٌه السٌده مسجد ش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبً عبد احمد سٌد دمحم حماده -  313

  محل - العاشر الحً والتعمٌر االسكان بنن مساكن 11 رلم عمار - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد دمحم جاد امٌن -  314

 2 مدخل 4 شمه النهضه ش 9 ب 641 المحمودٌه مساكن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22837    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هابٌل فتحً عادل مارٌنا -  315

    التوحٌد نةمدٌ موسى ابو فاروق مبارن ش1 - المرج ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالصادق عبدالباسط ٌاسر -  316

  5 رلم شمه االول الحً الرابعه المجاورة 21 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22829    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد دمحم رضا دمحم -  317

 الجدٌد الدرب - ٌوسف االمٌر عطفة 11  ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد رزق دمحم ٌوسف -  318

  3 رلم شمة - االرضً فوق 11ال الدور - حسونه الشٌخ ش 19 رلم العمار - المبه حدائك ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف علً امام ماجد -  319

  شمة - الماظه العمالٌة المدٌنة ش 32 رلم عمار - الجدٌدة مصر ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22846    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غانم دمحم سعٌد حسٌن اسالم -  311

  محل - االرضً الدور - الجبل ترعة ش 256 رلم عمار - الزٌتون ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان دمحم دمحم رضوان كرٌم -  311

  محل - الزهراء شارع من رضا الحكٌم عبد ش 61 رلم عمار - شمس عٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22843    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمنودى احمد سٌد عادل دمحم -  312

  محل - السابع الحى 42 سوق 11 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجالى على دمحم ناصر -  313

 5 رلم شمه باالرضى الثالث الدور الحدٌد السكه شرق مساكن 5 ش 2 م ج 9 رلم بلون ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 5923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مسعد جٌد اٌمن -  314

 االرضى بالدور شمه الزٌتون حلمٌه االول سلٌم ش 122 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22844    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بارح حلمه عبده اسحك -  315

 محل التروللى ش من المنٌاوى ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 5923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مسعد جٌد اٌمن -  316

 االرضى بالدور شمه الزٌتون حلمٌه االول سلٌم ش 122 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن خالد مصطفً -  317

 لم شمة - الثانً الدور - ناصر منشٌة - الورشة ش من سالمة الفتاح عبد ش 1 رلم عمار - الجمالٌة ،:   الـتأشٌر وصف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فون حسٌن -  318

  3 محل - الجمالٌة ش 17 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 22835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غدٌه ابراهٌم عبدهللا شٌماء -  319

 العاشر منطمة 8 شمة االرضى بالدور - الثامن الحى حامد حسن ش 28 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي غالً بدٌع مجدي -  321

  شمه من حجرة االرضً فوق الثانً الدور بٌروت ش 28 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211323 تارٌخ وفً 22861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباسط عبد عبدالحلٌم محمود الرحمن عبد -  321

 شمة االرضى بالدور العاشر الحى حىالواحة 17 لطعه 12 رلم بلون  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان عدٌلت

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل جمال مدحت مروان -  322

 شمة لرٌش صمر العرائس مساكن 1م 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حامد دمحم ندى -  323

 محل 71 ش 35 عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولً سلٌمان علً سحر -  324

  - 1 محل - الحرفٌٌن غرٌب سٌد تمسٌم الرشاح غرب ش 9 - السالم ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج العزٌز عبد احمد دمحم -  325

  2 رلم شمة - الثانً الدور - التروللً التوحٌد مسجد ش 31 رلم عمار - المطرٌة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22858    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد مصطفً احمد مصطفً -  326

 بالدور المبة كوبري حسونة الشٌخ من الجبل ترعه شارع النواوي برج 31/ 29 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 شمه االول

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب ابراهٌم على اسماء -  327

  التاسعة المنطمة 31 بلون عٌسى العزٌز عبد شارع 18 الكائنة 1 غرفة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد عبدالحلٌم سالم سٌد -  328

 محل سٌجال العربً ش من مكة ش 1 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك جابر صبحى ارمٌا -  329

 شبرا ش ا 152  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22862    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعد مصطفى سعٌد -  331

 محل -المٌثاق ش من ابواللٌثى سالم ش 2رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عمر ابراهٌم فاروق -  331

 1 محل المختوم الرحٌك معهد خلف كرم حسام ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 22853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلبى زاكر هاشم احمد -  332

  الهجانه عزبه مارن حسنى ش 2 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 21551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف اسماعٌل على محسن -  333

 االف عشره 11111/  مال رأس و__  عطاره/  بنشاط__المستمبل مدٌنه ٌو لطاع ز/ 31 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 جنٌه

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 21551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد اسماعٌل على محسن -  334

 المستمبل مدٌنه ٌو لطاع ز/  31 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد دمحم احمد مصطفى -  335

 بطرس ٌعموب شارع داخل العماره مدخل سابما( 7) رشاد دمحم شارع( 9)  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22878    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد دمحم فراج حامد -  336

  شمه من غرفه الواٌلً السالٌه ش من الشٌمً ابراهٌم ش 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد اسماعٌل ابراهٌم -  337

 259 رلم محل بالرحاب المدٌم التجاري بالسوق ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 16528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونى دمحم الدٌن عالء -  338

  مطامٌهال - العربٌه الشركه ش 18 عمار 1 محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف
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 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حسن حسٌن دمحم احمد -  339

  7 رلم شمه الخامس التجمع الخامس الحً الثامنة المنطمه 16 ش 129 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلٌك دمحم الحمٌد عبد اسالم -  341

  شمة- االرضً الدور - االمٌرٌة - عرابً احمد ش من داود احمد ش 11 رلم العمار - الزٌتون ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رمضان سٌد مرٌم -  341

 السبتٌه المطن ورشه شارع ا 23 العماررلم  ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح زكرٌا شعبان زٌنات -  342

  المعادى مول جراند امام المركزٌه المنطمه المعادى ناصٌه محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22866    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان خلٌل ابراهٌم مصطفى -  343

  محل - مكاوي عزبة عثمان خلٌل شارع 21 رلم عمار - المبة حدائك ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صالح حماده صالح -  344

 محل - االرضى بالدور الحرٌه شارع من معتك ابو عٌد ش 65 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على البدرى زٌدان احالم -  345

  المالن دٌر دمٌانه ش 2 محل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بحٌرى اشرف احمد -  346

  5 شمه من غرفه الثالث الدور الجمهورٌه ش من الجبرونى حاره 18 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22872    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال ابراهٌم على دمحم -  347

 الرٌان ارض الصدٌك بكر ابو ش من الولٌد بن خالد ش  ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس حرز المالن عبد سعٌد ندى -  348

  محل - السوٌس جسر شارع ا 12 لرلم العمار  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد دمحم على هالل -  349

 شمه - االرضى فوق االول بالدور - داال العٌنى المصر الرشٌدى ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22864    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ارمانٌوس زاخر سمٌر رومانً -  351

 محل البواللٌه الترعه ش 35 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالمنعم محمود -  351

  محل خلٌل احمد وحالٌا بٌه علً احمد ش 31 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الحنبلى السٌد محمود -  352

 1 رلم محل - ارضى دور - هللا لدٌن المعز ش 99 تبع 18 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22877    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد المادر عبد السٌد ابراهٌم -  353

  شمة - الرابع بالدور - المطرٌة متحف ش 131 رلم العمار - شمس عٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان معوض ٌوسف عوض -  354

  3 دور 114 بلون الطٌران ش من السابع الحى سالم جمال ش 14 رلم بالعمار شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22869    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محرم مراد اٌهاب -  355

 12 رلم مكتب المبة حمامات سندر ابن ش( السماح برج) 5 رلم عمار ،:   ٌرالـتأش وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس منصور سمٌر رامً -  356

 محل عرابً احمد ش 91 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 22882    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالٌه لتعلٌم ادم -  357

  الثانً بالدور شمة - االول التجمع فً 11 البنفسج ح218ً فٌال - الجدٌدة الماهرة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22895    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم احمد سٌد نجوي -  358

  الثعبان شك حارة 1 بن كلوت ش 55 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جلبط السٌد سمٌر انس -  359

 1 رلم شمه االرضى الدور العاشر الحى التعمٌر و االسكان بنن عمارات 531 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدلٌمً خالد دمحم خالد منى -  361

 3 رلم محل - الماطمٌه حً الثالث التجمع الخامسة المنطمة 64 رلم العمار - الجدٌدة الماهرة ،:   الـتأشٌر وصف



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم عوض ٌسرى -  361

 1 رلم محل سابما 72 الرازق عبد ابراهٌم ش من صالح صعب ش 79 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالرحمن عبدالمنعم دمحم -  362

 14 رلم محل الممطم عبدالرحمن مدٌنة 36 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التهامً دمحم الرازق عبد احمد -  363

  21 - الثالث - بانوراما برج الزٌتون شارع 6  - 2 نموذج - الزٌتون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنو فؤاد دمحم حسن حسن -  364

  3 رلم محل االرضً بالدور عماٌر السبع سلٌم باشا لطٌف ش 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22894    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم احمد عبدالعال مرفت -  365

  البٌضاء الدار فندق بن كلوت شارع 62 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22888    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال دمحم الدٌن صالح دمحم نٌفٌن -  366

 شمه السوٌس جسر ش من البشرى العزٌز عبد ش 23 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا بباوى عدلى خٌرٌه -  367

  الغربٌه النخل عزبه منصور الشٌخ ش 78 محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن حلمى احمد منةهللا -  368

 محل - السعودٌة الشركة عمارات 52 عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوده محمود فوده زٌنب -  369

 االستثمارى رابعه عمارات 68 ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمة دمحم حامد حسٌن حسن -  371

  شمه ارضً دور االول التجمع الشمالً الشبان ش 123 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 ختارٌ وفً 22915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً سٌد ابراهٌم اشرف -  371

 5 رلم شمه الممطم 1 م 2 بلون 711 اسبٌكو مساكن ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22892    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنٌن ابو عبدالغنً دمحم السٌد دمحم -  372

  محل ارضً دور السابع الحً البخاري ش 51 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده احمد اسماعٌل وائل -  373

 اكتوبر من السادس - زاٌد الشٌخ 12 الحى االولى المجاورة F بالبلون 316 مبنى ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على التواب عبد مبرون عمرو -  374

 الشرلٌه شمس عٌن العشرٌن ش من عزو محمود ش 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رجب رضا رجب -  375

 محل - الصالح الملن مترو محطة بجوار السرجة ش15 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصف لدٌس منٌر مٌرى -  376

 1 رلم شمه ارضً دور االشبولى عطفه 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاكر رٌاض جرجس سمٌره -  377

 288 االسكندرٌة سوق 31 رلم وحدة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 21236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امبابى ابراهٌم اسماعٌل دمحم -  378

 الثالث التجمع المطامٌة 5 رلم محل النصر عمارات 37 لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وافً حسٌن عبدهللا بكر -  379

  محل العاشر الحً الزمر احمد ش اطلس مساكن 428 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مرسى الفتاحعبد عاصم -  381

 االرضً الدور الشرلٌة النخل عزبة عبٌد الشٌخ ش من ابراهٌم فوزي ش 8 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد كامل صبحً هانً -  381

  2 بالدور غرفه جاردنز هلٌوبولٌس العربً المتلمً 33 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22924    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى/  صٌدلٌه -  382

 النصر مسجد امام المطرٌه العمل مكتب بجوار الغربٌه شمس عٌن الجبل ترعه ش 461 رلم عمار ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22924    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى/  صٌدلٌه -  383

 النصر مسجد امام المطرٌه العمل مكتب بجوار الغربٌه شمس عٌن الجبل ترعه ش 461 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 5579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاهر دمحم نجٌب دمحم سامح -  384

 وكامٌرات إكسسوار بٌع/ بنشاط -المستمبل مدٌنة و52 بالعمار محل/ بالعنوان أخر رئٌسى إضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 quick tech تن كوٌن تجارٌة وبسمة -جنٌها خمسمائة 511111 مال وبرأس -كمبٌوتر وصٌانة مرالبة

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل خلٌل إبراهٌم دعاء -  385

 محل -عرابى أحمد شارع من غباشى سرٌع أبو ش 1رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن حسٌن مصطفً هند -  386

  الثانً بالدور شمه الزراعً حلوان مصر ش 112 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 5579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاهر دمحم نجٌب دمحم سامح -  387

 المستمبل نةمدٌ و52 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي فوزي منصور فادي -  388

  شمه االول بالدور ناصر منشأه الزراٌب توفٌك شاكر ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22922    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد عبدالجواد معاذ -  389

  سالم صالح العبور ح عمارات أ 27 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدي صدٌك دمحم اسالم حازم -  391

  النحاس مصطفً شارع 51 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد شكرى مندى مسعد -  391

 الثامن بالدور شمه الورد جنٌنة ناصٌة الدائراى بطئ ش 5 ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه اسكندر فخري سمٌر -  392

  سابما 49 حالٌا 16 رلم محل البحر جسر ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الرحمن عبد ابراهٌم عصام -  393

 محل الزٌتون حلمٌه مترو محطه من بالمرب الجبل ترعه ش 366 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن بسطا زكرٌا اٌهاب -  394

  محل الرابع بالدور الحمزاوي المالطً ح 11 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 22911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر اللطٌف عبد محمود عبدالصبور خضٌر -  395

  218 رلم محل لٌراط 2 بحصه خضار 25 عنبر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل متولى سمٌر محمود -  396

 شمة االرضى فوق االول الدور الكابالت ش الرزاق عبد من خلٌل ح 1 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس نعٌم عبده اٌمن -  397

 شمه ناصر م الزراٌب حنا موسى ش 14 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم دمحم محمود -  398

 E6 رلم وحدة - الصحرواي السوٌس مصر طرٌك االول التجمع مول المٌراج عمار - الجدٌدة الماهرة ،:   الـتأشٌر وصف

  االرضً الدور

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عنتر حسٌن احمد -  399

  محل - باالرضً - حسٌن طه ش من السعود ابو ش 16 رلم العمار - النزهه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد أستدٌو -  411

  االرضى بالدور وصاله غرفه غربٌه شمس عٌن العبادى ش 46 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو عفٌفً العال ابو عفٌفً -  411

 بالدور المطرٌة الغربٌة شمس عٌن التروللً شارع من خمٌس سعد شارع 3 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  3 رلم شمه االرضً بعد الثالث

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والبوٌات للحداٌد حسٌن عالء -  412

  6 محل االرضً الدور العرب المماولون باسكان التجاري السوق ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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 21211329 تارٌخ وفً 595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بالل صبحى رضا -  413

 بٌع/ بنشاط -الباشا كفر -الناصر عبد جمال ش من أسكندر ش محل/ بالعنوان أخر رئٌسى إضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 الزجاج لبٌع الجالل/ تجارٌة وبسمة -جنٌها أالف عشرة11111 مال برأس -زجاج

 العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هارون هندي مٌشٌل مارٌان -  414

  7 شمه الرابع بالدور عبدالناصر جمال ش من مالن االمام ش 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر حسٌن محمود عال -  415

  عبدالجلٌل ش أ 14 رلم بالعمار الرابع بالدور 76 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد المعز عبد جمال هالل -  416

 شمة من حجرة - االرضً الدور - حمزه كمال ش من مبارن دمحم ش 1 عمار - المرج ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حنا انٌس مٌالد -  417

  محل السوٌس جسر عبدالناصر جمال ش من متفرع اكتوبر 6 شارع 3 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان ٌسري/  دكتور صٌدلٌة -  418

  محل - الهجانه عزبة - الورشة ش 5 رلم عمار - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود دمحم المنعم عبد الحسن ابو -  419

 - الثامنة المنطمة خدمات د بلون مول السراج برج الصوالحً عطٌه ش 1 - نصر مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  9 رلم محل - بالبدروم

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس بطرس شاكر حنا -  411

  االرضً الدور اللوادر ش من عبدالمادر رجب ش 22 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بالل صبحى رضا -  411

 الباشا كفر -عبدالناصر جمال ش من إسكندر ش محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22932    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد السٌد ٌوسف -  412

  التجاري السوق شارع التوفٌمٌه عمارات ش 11 م 18 ب 34 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو السٌد احمد دمحم -  413

  محل الغورٌة الفحامٌن المنجدٌن شارع 14 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 22941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسن اشرف اٌه -  414

  االرضً بالدور - الفٌوم شارع من الهادي عبد رشاد امتداد شارع 42 رلم العمار - السالم دار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحوتً عبدهللا عبدالرحمن ٌاسر -  415

  525 رلم شمه الخامس بالدور المفتً انور ش ب 24 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الباسط عبد الموى عبد رباب -  416

  ابراهٌم الخلٌل ش 182 محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22944    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسنٌن بخٌت مصطفً -  417

  1 رلم محل االرضً بالدور حنا ارمانٌوس حارة 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه ابراهٌم دمحم ماهر عادل -  418

 شمة - االرضً بالدور - الخامس التجمع عمارات 4/3 حً 19 رلم عمار - الجدٌدة الماهرة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 A 3 رلم

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود العظٌم عبد ابراهٌم امام دمحم -  419

  السوٌس جسر - المصري عزٌز من محمود الحلٌم عبد شارع 11 - شمس عٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران الحمد ابو عادل اٌهاب -  421

  محل النخل عزبة الطباخ حسٌن ش من عمل وائل ش 48 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حسن طلعت دمحم -  421

 جارد ش 2 مدخل 5 رلم بلون  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى دمحم ٌحً احمد -  422

  شمة - شعراوي علً ش  ب 1 رلم عمار - المبة حدائك ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مندور احمد دمحم صالح -  423

 محل - السالح سوق البنكه بشتن حمام ش 7 رلم العمار  ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنً محمود عبدالمنعم سعد -  424

 محل ارضً دور ناصر منشٌة الولاد نبٌل ش من كون ش 31 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور الشربٌنً منصور دمحم هبه -  425

  شمه بدر ابراج السعاده ش 12 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22942    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاتب مستلزمات لتورٌدات خطاب -  426

  شمه االرضً فوق االول بالدور امٌن علً ش 11 بلون 123 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى برسكو عبدهللا ابرام -  427

 تٌسٌر احمد ش 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى برسكو عبدهللا ابرام -  428

 تٌسٌر احمد ش 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بٌومى اسماعٌل تهانى -  429

  محل المحكمة درب الدٌن بهاء عطفة 8-6 رلم عمار ،:   ٌرالـتأش وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن نور فرغل عبدالرحٌم دالٌا -  431

  محل الثالث التجمع 5 المحلٌة خدمات مركز 3 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 21116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبده ابراهٌم احمد -  431

  محل 192 - 2 عباس هللا عبد خالد بملن علم مرسى 31 ش 8 رلم عمار/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطاهر دمحم الدٌن جمال دمحم ولٌد -  432

 - االول بالدور الشرلٌة المرج - عاشور مظهر ش من السالم ش 18 رلم ر عما - المرج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  شمة

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دسولً حسن سعٌد دمحم -  433

 - ابراهٌم الفرٌك بجوار 111ال ش من  بدر حدٌمة خلف الكرتون مصنع شارع مدخل اول - السالم ،:   الـتأشٌر وصف

  محل

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد الحلٌم عبد جمعه عالء -  434

 محل االرضى بعد اول دور البزازره عطفه ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناشد صبحً صفوت نانسً -  435

 (ب) د 51 رلم محل المستمبل مدٌنة t لطاع ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد المنعم عبد دمحم امٌن دمحم -  436

 8 رلم شمة - بتروجٌت خلف االشمر هاشم من االمل ش 3 رلم عمار - النزهه ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالعاطى دمحم -  437

 2 رلم شمه - االول دور - االمٌرٌه - المصرى الخلٌج شارع 18 رلم عمار  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى ٌوسف حسن حسام -  438

 ورشه ناصر منشاه المٌاه خزان ش 28 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل دمحم مصطفى نهى -  439

  شمة من غرفة - الالسلكً ارض خطاب عاطف ش 1/ب/8 رلم عمار - المعادي ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علٌوة سٌد احمد -  441

  5 رلم شمه االرضً فوق الرابع بالدور الجولف ارض حسن محمود ش 22 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شفٌك بمالة -  441

 5 رلم محل سابما 3 البكري منشٌه المسعودي ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالال على سعٌد على دمحم -  442

 شمه الخامس التجمع 1 منطمه الثالث الحى ش 114 لم ر العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج حسن احمد دمحم -  443

 محل المبه سراى مٌدان ش 33 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 486    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوزي عبدالرحمن زكً كرٌم -  444

 المطامٌه الخدمى االستثمار منطمه 1 ص 18 عمار/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف



 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 21211331 تارٌخ وفً 22982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمله على الغنى عبد حنان -  445

 محل المالءه هللا لدٌن المعز ش 29 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211331 تارٌخ وفً 22983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشهٌد عبد دوس فارس الفادى عبد منى -  446

  دولفٌن بجوار السوٌس جسر ش 269 عمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فهٌم دمحم عمر -  447

 الخراطٌن زلاق4 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان ابراهٌم ربه عبد سٌد زٌنب -  448

 المحمودٌه مساكن 4 رلم محل الدمحمى الهدى ش 14 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب السٌد دمحم احمد سمٌر -  449

 13 رلم محل االول بالدور االوبرا بمول االوبرا مٌدان 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 6833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود والى ابراهٌم عبدالنبى -  451

 زٌنب السٌدة مٌدان ش 15 رلم بالعمار محل لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكرٌا الرحمن عبد مجدى باسم -  451

 محل االزهر مسجد خلف البطار ش من الجوار عطفه 8 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى صالح عبدهللا خالد -  452

 الثامن الحى الشرٌف حسن شارع 71 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شاكر ابو مصطفى -  453

 35 شمه 11 الدور الثامنه المنطمه الرفاعى الحكٌم عبد ش 57 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى صبحى الناجى -  454

 النهضه اكتوبر 6 تمسٌم 13 لطعه 19 بلون ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالرحمن حسٌن هشام -  455

 محل االجتماعى المركز ش من حماد دمحم ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملن لوٌز سمٌر مرٌم -  456

 محل باى طومان شارع 115 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد حمدى حازم حسن -  457

 24 رلم مكتب المعادى زهراء عشر الثالث الشطر ا 88 م 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا حبٌب لوٌس ناجى -  458

 شمه االرضى الدور المسٌرى ش أ 48 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 22991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق شكرى موسى لورانس -  459

  رجٌله ابو الجدٌده النزهه 27 ال ش من مستجد ش 27 رلم عمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 4735   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته جالل شحاته جالل -  1

 محاجر مستلزمات تورٌد/ نشاط إضافة:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 7511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعزٌز ابراهٌم شرٌف -  2

 االستٌراد/  نشاط الغاء:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 21645   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالبالى كمال دمحم كرٌم -  3

 2121/1/25 بتارٌخ 644صادر وبرلم/ 216 برلم أمنٌة موافمة بموجب وإعالن ودعاٌة تصدٌر/ أصبح:  التأشٌر وصف

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد واألنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف أصدار فٌماعدا

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 ارٌخت وفً 8632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حوٌت احمد شولى مدحت -  4

 ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة وتورٌدات تجارٌة توكٌال/ أصبح:  التأشٌر

 (العمالة تورٌد



 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

 النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 12354   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح العزٌز عبد السالم عبد نادر -  5

 المنظفات وتورٌد تجارة/ أصبح:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 22311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالكرٌم ابراهٌم نبٌل -  6

 تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات/ أصبح:  التأشٌر وصف

 والمفروشات الكتابٌة واألدوات النظافة ادوات وتورٌد والتكٌٌفات الكهربائٌة األجهزة وصٌانة وتورٌد( العمالة

 تارٌخ وفً 22518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أبوالحسن على دمحم فؤاد أحمد/ التجارى األسم أصبح -  7

 مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات/ بحأص:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312

 (العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 22518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخضار لتورٌد فؤاد -  8

 (العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات/ أصبح:  التأشٌر

 النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 11311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌفى خلٌفه عارف سٌد صافٌناز -  9

 والتصدٌر( وإكسسواراتها العسكرٌة المالبس فٌماعدا) جاهزة مالبس وتورٌدات خٌاطة ورشة/ أصبح:  التأشٌر وصف, 

 معدات وإٌجار( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة وتورٌدات

 النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 6915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف كامل مجدى سامى/ أصبح -  11

 والفضة الذهب على بالتٌن طالء/ أصبح:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 6915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والمجوهرات للمصوغات سامى -  11

 والفضة الذهب على بالتٌن طالء/ أصبح:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 17889   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب دمحم العلٌم عبد رشا -  12

 عامة مماوالت/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 19579   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب لعود عٌد مارٌنا -  13

( العمالة ٌدتور ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات/ أصبح:  التأشٌر

 ورلٌة وعبوات أكواب وتجارة مكتبٌة أدوات وتجارة

,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 13847   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن علً سعٌد احمد باهً -  14

 اإلستٌراد/ نشاط الغاء:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 16191   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحبشى سلٌمان دمحم محمود دمحم -  15

 السٌاحٌة دون مطاعم إدارة/ أصبح:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 15248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل دمٌان جمال ماهر -  16

( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) تورٌدات/ أصبح:  التأشٌر وصف

 عمارى وتسوٌك

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 16511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج دمحم احمد دمحم ولٌد -  17

 عمارى تسوٌك/ نشاط إضافة:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9269   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح حسن انور منصور -  18

 اإلستٌراد/ نشاط حذف:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 11425   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، انشاص  محمود اسماعٌل سمٌر -  19

 اإلستٌراد/ نشاط الغاء:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 15786   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ساوٌرس ناشد منٌر ماهر -  21

 الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما عمومٌه وتورٌدات وتجلٌد وطباعه واعالن دعاٌه:  التأشٌر وصف

 الالزمه خٌصالترا علً الحصول بعد العسكرٌه والمالبس والحراسه واالمن العماله وتورٌد واالنترنت والمصاحف

 2121\3\4 بتارٌخ 1765 رلم امنٌه بموافمه

 تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 22451   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الدٌن جمال دمحم هشام اسالم -  21

 فندلٌة ومستلزمات طبٌه مستلزمات تورٌد نشاط اضافه:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 13891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه مصطفى دمحم مصطفى -  22

 العمارى التسوٌك/  الغاء:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 4834   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جالل سٌد دمحم عبدالرحمن -  23

 نباتات وصٌانه تورٌد نشاط اضافه:  التأشٌر وصف



 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

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 17311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالباسط زكرٌا دمحم -  24

 العمارات وتطوٌر والكبارى الطرق وانشاء والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت/ نشاط إضافة:  التأشٌر وصف

 الكمبٌوتر فٌماعدا) العموٌة والتورٌدات لانونا بة مسموح هو فما والتوزٌع العامة والتجارة  وإداراتها واألنشاءات

 المتنملة الصٌانة وتمدٌم المرالبة كامٌرات وتورٌد وتركٌب( العمالة تورٌد ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة

 وتورٌد وتركٌب رومٌكانٌةالكه االنظمة وتركٌب وتورٌد الحرٌك اطفاء انظمة وتركٌب وتورٌد -الالسلكٌة فٌماعدا لها

 البٌانات لمراكز التحتٌة البنٌة اجهزة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 22424   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي فؤاد سلٌم مٌنا -  25

 المجمدة واللحوم والكانزات الغازٌة المٌاه وتوزٌع تجارة/ أصبح:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 15792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ابراهٌم شرٌف -  26

 المماوالت/  نشاط اضافه:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 9387   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطً زٌاده دمحم صابر -  27

 سوبٌا وتصنٌع بٌع/  الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 16217   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد حسن اللطٌف عبد صبرى -  28

 هندسٌه استشارات/  نشاط اضافه:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 19166   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عٌاد فرٌد شرٌف -  29

 الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  هندسٌه واستشارات المتكامله والمماوالت الترجمه:  التأشٌر وصف

 (2121/  81 موافمه)  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد(  العماله وتورٌد والحراسه واالمن والمصاحفواالنترنت

 النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 21161   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبدالعزٌز حسٌن عمرو -  31

 عدا فٌما)  واعالن ودعاٌه الكترونى تسوٌك وخدمات واعالن دعاٌه مواد تورٌد/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف, 

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد(  العماله وتورٌد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار

 ( 2121/  192 موافمه) 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 18371   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عفٌفى دمحم كرٌم -  31

( األنترنت وموالع برامج تصمٌم) األلى الحاسب وبرامج الموالع وخدمات األنترنت خدمات/ نشاط إضافة:  التأشٌر

 والكتب والمجالت الصحف أصدار فٌماعدا 2121/9/11بتارٌخ 5834صادر وبرلم/ 9برلم األمنٌة الموافمة بموجب

 العمالة وتورٌد والحراسة واألمن والمصاحف الدٌنٌة

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 22414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فضل رحٌم عبدالحمٌد فاٌز -  32

)  الصناعٌه والخدمات للمصانع الحراره ودرجات الضغط لٌاس عدادات تورٌد/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 ( الموازٌن وصٌانه واصالح بالمصانع الخاصه المعامل اجهزه وصٌانه اصالح

,  النشاط دٌلتع تم21211311 تارٌخ وفً 21455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح صبحى دمحم -  33

 توكتون غٌار لطع وتورٌد تجارة/ أصبح:  التأشٌر وصف

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 18766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واالكسسوارات والهداٌا للتحف سلطان -  34

 والتجزئة جمله الغذائٌة المواد تورٌد نشاط اضافه:  التأشٌر وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 19882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد امام دمحم احمد -  35

 الكهرومٌكانٌكٌة واألعمال المماوالت/ نشاط إضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 18554   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه دمحم عصام عمرو -  36

 ( هندسٌه استشارات)  هندسٌه خدمات نشاط اضافه:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 17875   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن دمحم عمرو -  37

 الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما الكمبٌوتر طرٌك عن المحمول على سمعٌه مصنفات توزٌع نشاط اضافه:  التأشٌر

 2121\3\15 بتارٌخ 1828 صادر برلم الالزمهموافمه التراخٌص على

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 14171   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلف صبري علً -  38

 البري النمل وموافمه الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد وتورٌدات بضائع نمل الً \النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 17626   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الكرٌم عبد دمحم مدحت -  39

 مملة:  التأشٌر وصف

 تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 3482   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد الحمٌد عبد شحات احمد -  41

 السٌارات غٌار لطع واستٌراد االستٌراد نشاط الغاء:  التأشٌر وصف,  النشاط



 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

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 21547   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن  مصطفى سٌد دمحم -  41

 ودون واإلعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا) عمومٌة تورٌدات/ نشاط إضافة:  التأشٌر وصف

 والمماوالت( ىالعمالة تورٌد

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزمى ودٌع عادل رومانى -  42

 االستٌراد نشاط حذف:  التأشٌر وصف
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