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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 35683 برلم 24214324 فى لٌد ، 44440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاي مٌخائٌل الممص صموئٌل امجد -  1

 شبرا البواللٌة الترعة - نصر الفتاح عبد شارع 17:  بجهة ، البالة المالبس لبٌع مكتب عن

 عن 35632 برلم 24214341 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراوى على محمود سعٌد -  2

 التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  واعالن دعاٌة

 سامى محمود الشهٌد ش 19:  بجهة ، 2421 لسنة 97 رلم امنٌة بموافمة(  الالزمة

 بٌع عن 35677 برلم 24214323 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تادرس فرج حلمى جٌهان -  3

 البعثة شارع 21:  بجهة ، سندوتشات

 استثمار عن 35686 برلم 24214328 فى لٌد ، 54440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد محمود عز رفعت -  4

 2 رلم شمة الثانى بالدور - راتب حارة من جرٌس فرج حارة 11 و9:  بجهة ، عمارى

 عن 35687 برلم 24214328 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرحٌم عبد حسٌن منى -  5

 دور البلد االمٌرٌة - العمدة ش 7 رلم عمار:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  مالبس تصنٌع ورشة

 شمة - ارضى

 عن 35642 برلم 24214342 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبٌب لطفى فتحى جوزٌف -  6

 البستان تمسٌم شارع 44:  بجهة ، عمارى استثمار

 عن 35635 برلم 24214341 فى لٌد ، 154440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمرانى سعٌد سماح -  7

 فٌكتورٌا مٌدان 1:  بجهة ،( واالعالن الطباعة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 35651 برلم 24214349 فى لٌد ، 124440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحفوظ عبد سعد طارق ابراهٌم -  8

 الكردي مصطفى 16:  بجهة ، عالفة و بمالة عن

 لطع تجارة عن 35694 برلم 24214331 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم دمحم منى -  9

 البادٌة باحثة ش من عامر عبدالرحمن ش 24 رلم عمار:  بجهة ، سٌارات غٌار

 برلم 24214334 فى لٌد ، 124440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائٌة المواد وتورٌد لتجارة التمساح -  14

 الرشٌد بن شارع من عشماوي الحفٌظ عبد ح 7:  بجهة ، غذائٌة مواد وتورٌد تجارة عن 35694

 بٌع عن 35673 برلم 24214322 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وٌصا فكرى نبٌل جرجس -  11

 االمٌر ش 64:  بجهة ، ومثلجات حلوى

 برلم 24214325 فى لٌد ، 54440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الوهاب عبد العاطً عبد دمحم -  12

 1 رلم محل بدٌع شارع 25 رلم عمار:  بجهة ، منزلٌة وادوات مفروشات بٌع عن 35684

 عن 35655 برلم 24214314 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرٌد رٌاض جرجس رومانى -  13

:  ةبجه ،(  والطباعة االحبار ودون ومستلزماتها واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌة تورٌدات

 ناصر حدائك الرخاء 15

 عن 35654 برلم 24214314 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكسٌموس كرم مٌالد نبٌل -  14

 تورٌدات دون)  لجٌمات وارضٌات الرٌاضٌة واالجهزة الرٌاضٌة االجهزة اكسسوارات وتورٌد عمومٌة تورٌدات

 مكتب - مشرلى وهبه عطفة ش 2 رلم عمار:  بجهة ،(  والطباعة واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر

 بٌع عن 35654 برلم 24214349 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدابً احمد دمحم مرزوق -  15

 الجٌش شارع 5 رلم محل 6 رلم عمار:  بجهة ،( ومستلزماته العسكري الزي دون) جاهزة مالبس

 ، صٌدلٌة عن 35633 برلم 24214341 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اولٌفٌا/  د صٌدلٌة -  16

 شبرا - خلوصً هرمٌنا شارع 18 رلم عمار:  بجهة

 عن 35665 برلم 24214317 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد دمحم سلٌمان حسن دمحم -  17

 1 رلم محل - ارضً دور - المناصرة درب شارع 36 رلم عمار:  بجهة ، المحمول اكسسوار تجارة

 عن 35666 برلم 24214318 فى لٌد ، 1444440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج حسنٌن شولى دمحم -  18

 ،(  واالحبار والطباعة واالعالن الدعاٌة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد دون)  عمومٌة وتورٌدات مماوالت

 الممسى شارع ب 48:  بجهة
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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

 عن 35679 برلم 24214323 فى لٌد ، 54440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم احمد محمود -  19

 حلمى محمود ش 32:  بجهة ، عامة مماوالت

 تورٌدات عن 35657 برلم 24214311 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم توفٌك سٌد دمحم -  24

 شبرا شارع 278:  بجهة ،(  الطباعه ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة

 برلم 24214343 فى لٌد ، 14440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السٌد العزٌز عبد دمحم سماح -  21

 2 رلم محل اكٌنىالسك ش 24:  بجهة ، حرٌمى مالبس بٌع عن 35643

 عن 35648 برلم 24214347 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السباعى ربٌع دمحم هشام -  22

 الجٌش ش من الطمار ح 33:  بجهة ،.  االحذٌه بٌع معرض

 عن 35646 برلم 24214344 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مصطفى احمد حمدى -  23

 ابوالماسم ش 9:  بجهة ، العام للمطاع غذائٌة مواد تورٌد

 برلم 24214315 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌارات غٌار لطع لتجارة فادى مؤسسة -  24

 2 رلم محل - الحاٌس شارع 66 رلم عمار:  بجهة ، السٌارات غٌار لطع تجارة عن 35661

 برلم 24214317 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تغلٌف و تعبئة مواد لتجارة الجندى -  25

 المعمارى فهمى محمود 2:  بجهة ، وتغلٌف تعبئة مواد تجارة عن 35664

 بٌع عن 35663 برلم 24214316 فى لٌد ، 1444440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هٌكل فهمى على عماد -  26

 الجنٌنة ارض المصرى عزٌز ش 1:  بجهة ، مجمدة ولحوم حٌة طٌور

 عن 35684 برلم 24214323 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مروان دمحم موسى دمحم موسى -  27

 عمار:  بجهة ،(  الطبٌة المستلزمات دون)  وعطور طبٌعٌة وزٌوت التجمٌل لمستحضرات(  الخام المواد)  اولٌة مواد بٌع

 محل - المدخل ٌمٌن االرضى الدور - السكاكٌنى المعمارى فهمى محمود ش أ 24 رلم

 عن 35668 برلم 24214318 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفٌك حاتم محمود مصطفى -  28

 بدران جزٌرة ش 144:  بجهة ، عمومٌة وتورٌدات هندسٌة استشارات

 عن 35675 برلم 24214322 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد انور عصام -  29

 محل - العباسٌة شارع 32  رلم عمار:  بجهة ، ماركت سوبر

 بٌع عن 35667 برلم 24214318 فى لٌد ، 54440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم دمحم ٌحٌى نفٌن -  34

 االرضى بالدور محل - الجنٌنة ارض الجزائر ش 55:  بجهة ، حرٌمى احذٌة

 عن 35689 برلم 24214329 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل ابراهٌم احمد هشام -  31

 شٌكوالنً 27:  بجهة ، مأكوالت مطعم

 عن 35676 رلمب 24214323 فى لٌد ، 244440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى نخٌلة رمزى جرجس -  32

 شبرا شارع 41:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس بٌع

 عن 35653 برلم 24214314 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان اسكندر سرور اٌمن -  33

 المضاعً شارع 24:  بجهة ، رجالً كوافٌر

 عن 35656 برلم 24214314 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فانوس عبدالمالن نعٌم سامح -  34

 محل - 4 رلم ببرج دانشواى ش من متفرع الٌازجى تمسٌم 5 رلم عمار:  بجهة ،.  رٌاضى جٌم صالة

 24214343 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توكتون غٌار لطع وتورٌد لتجارة شندى مؤسسة -  35

 البلدٌة كسارات ش 148:  بجهة ، توكتون غٌار لطع وتورٌد تجارة عن 35644 برلم

 عن 35669 برلم 24214321 فى لٌد ، 124440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد ابراهٌم سعٌد مصطفى -  36

 الجوهرى دسولى الشٌخ شارع 16:  بجهة ، زراعٌة حبوب عمومٌة تورٌدات

 35681 برلم 24214323 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان عاٌش فضل جمال نرمٌن -  37

 1 رلم محل البحر جسر شارع 149:  بجهة ، السٌارات غٌار لطع تجارة عن

 تجارة عن 35671 برلم 24214322 فى لٌد ، 544440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل احمد دمحم عمرو -  38

 الجنٌنة درب سكة 13:  بجهة ، المشة

 عن 35693 برلم 24214331 فى لٌد ، 54440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس اسكندر عوض انٌس -  39

 الرشٌد ابن أ 65:  بجهة ،( العسكري الزي دون) مالبس بٌع
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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

 فى لٌد ، 1444440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكهربائٌة االدوات لتورٌد الحلٌم عبد احمد مؤسسة -  44

 واالعالن الطباعة مواد تورٌد ماعدا)  عمومٌة وتورٌدات كهربائٌة ادوات تورٌدات عن 35641 برلم 24214342

 العشماوى شارع من الجمصة درب 14:  بجهة ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر

 تجارة عن 35647 برلم 24214344 فى لٌد ، 254440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته كامل ولٌم منال -  41

 ش 65 رلم عمار:  بجهة ،(  االدوٌة عدا فٌما)  الطبٌة والمستلزمات الغذائٌة المكمالت و التجمٌل مستحضرات

 محل - الجنٌنة ارض - الجمهورٌة

 عن 35658 برلم 24214311 فى لٌد ، 144440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور ابو ٌوسف دمحم باسم -  42

 رلم العمار:  بجهة ،(  واالعالن والدعاٌة الطباعة ومواد االحبار ودون ومستلزماته الكمبٌوتر دون)  عمومٌة تورٌدات

 شمة - االرضى بالدور - االحالم الجالدمدٌنة ترعة شارع 21

 توزٌع عن 35659 برلم 24214314 فى لٌد ، 54440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على كتانة ضاحى احمد -  43

 محل - الجمال سعٌد دمحم ش 2 رلم عمار:  بجهة ، سورى عٌش

 عن 35691 برلم 24214334 فى لٌد ، 1444440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود عاشور دمحم -  44

 الملعة - على دمحم شارع 132:  بجهة ، مراتب معرض

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكته احمد مصطفى فتحً دمحم دمحم -  1

 عن ، 35692 برلم 24214334 فى ،لٌدت 184440444   مالها ،رأس(  واالعالن الدعاٌة ومواد واالحبار الطباعة

 محل:  بجهة ،( واالعالن الدعاٌة ومواد واالحبار الطباعة مواد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 صبري شارع 24 رلم بالعمار

 العسكرٌة المالبس دون)  الجاهزة المالبس وبٌع تجارة  ،  شركة   الجاهزة المالبس لتجارة وشرٌكته حمزة شركة -  2

 الجاهزة المالبس وبٌع تجارة عن ، 35674 برلم 24214322 فى ،لٌدت 54444.000   مالها ،رأس(    واكسسواراتها

 سالمه الشٌخ كوم - المصابغة درب 3 بالعمار 2 رلم محل:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس دون) 

 فى ،لٌدت 1444440444   مالها ،رأس  السٌارات غٌار لطع تجارة  ،  شركة   وشركاه المؤمن عبد دمحم -  3

 شبرا حدائك توفٌك شارع 3:  بجهة ، السٌارات غٌار لطع تجارة عن ، 35674 برلم 24214322

 فى ،لٌدت 344440444   مالها ،رأس  الصحٌة االدوات تجارة  ،  شركة   وشركائها رزق امٌن اٌفلٌن -  4

 الظاهر شارع 34 رلم عمار:  بجهة ، الصحٌة االدوات تجارة عن ، 35634 برلم 24214341

 فى ،لٌدت 1444440444   مالها ،رأس   معادن و حداٌد تجارة  ،  شركة   وشركاه السٌد منصور دمحم -  5

 البوسته ش 1 رلم محل15:  بجهة ، معادن و حداٌد تجارة عن ، 35678 برلم 24214323

 الصحف اصدار عدا فٌما)  التصوٌر واجهزة المكاتب مهمات وتجارة تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكة مصطفى -  6

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت

 فى ،لٌدت 1444440444   مالها ،رأس.   2421/1/14 فى 2 رلم امن صادر 2424/83 رلم امنٌة موافمة( .. 

 الصحف اصدار عدا فٌما)  التصوٌر واجهزة المكاتب مهمات وتجارة تورٌدات عن ، 35696 برلم 24214331

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت

 - العباسٌة - النبوٌة فاطمة السٌدة ش 7:  بجهة ،.  2421/1/14 فى 2 رلم امن صادر 2424/83 رلم امنٌة موافمة( .. 

 الماهرة - االرضى بالدور شمه

 فى ،لٌدت 64440444   مالها ،رأس  الٌدوٌة واالالت العدد تجارة  ،  شركة   وشرٌكه مرسً علً عباس رمضان -  7

 - لبلً - سالمة الشٌخ كوم - الحسن ابو زلاق 1:  بجهة ، الٌدوٌة واالالت العدد تجارة عن ، 35662 برلم 24214315

 االزهر شارع 48 رلم للعمار المالصك

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   24214341 تارٌخ وفى ،   26555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الباري عبد حنفً السٌد حسن   - 1

 النشاط لترن لٌد محو  السجل شطب/محو

 تم   24214341 تارٌخ وفى ،   34576:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو الوهاب عبد دمحم طارق   - 2

 النشاط لترن لٌد محو  السجل شطب/محو

 تم   24214341 تارٌخ وفى ،   26555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الباري عبد حنفً السٌد حسن   - 3

 النشاط لترن لٌد محو  السجل شطب/محو

 تم   24214341 تارٌخ وفى ،   23355:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الممص انجلٌوس حبٌب مٌشٌل   - 4

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   24214341 تارٌخ وفى ،   31264:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السمٌع عبد احمد سعد دمحم   - 5

 التجارة لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   24214343 تارٌخ وفى ،   4345:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد حسٌن احمد   - 6

 النشاط لترن لٌد محو  السجل

 تم   24214344 تارٌخ وفى ،   23534:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  التومانى  عبدالوهاب امٌمه   - 7

 النشاط لترن المٌد محو  السجل شطب/محو

 تم   24214347 تارٌخ وفى ،   29586:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد دمحم هللا عبد سعٌد   - 8

 . نهائٌا   التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   24214349 تارٌخ وفى ،   29838:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم دمحم طه   - 9

 التجارة لترن محو امر

 تم   24214349 تارٌخ وفى ،   23242:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور  عبدالسٌد  نجٌب عادل   - 14

 النشاط لترن لٌد محو  السجل شطب/محو

 تم   24214349 تارٌخ وفى ،   28181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح سلٌمان ٌوسف عادل   - 11

 النشاط لترن لٌد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   24214311 تارٌخ وفى ،   31489:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ٌوسف على خالد   - 12

 االخر الرئٌسى اللغاء محو امر  السجل

 تم   24214315 تارٌخ وفى ،   35264:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عجبان الشهٌد عبد كمال زكى   - 13

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214317 تارٌخ وفى ،   35622:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسنٌن على حسن محمود حسن   - 14

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214317 تارٌخ وفى ،   33443:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالشهٌد مشرلى عبدالشهٌد مجدى   - 15

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   24214317 تارٌخ وفى ،   32567:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد دمحم حسن دمحم   - 16

 التجارة لترن محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   24214317 تارٌخ وفى ،   843:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌخائٌل عزٌز فاٌز   - 17

 التجارة لترن محو امر

 تم   24214318 تارٌخ وفى ،   25464:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد دمحم  عبدالعال امال   - 18

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214321 تارٌخ وفى ،   27394:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بخٌت شحاته فوزى اٌمان   - 19

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214324 تارٌخ وفى ،   34442:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا دٌمتري صبري ممدوح   - 24

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   24214324 تارٌخ وفى ،   33545:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  داود شفٌك عماد اندرو   - 21

 التجارة لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   24214324 تارٌخ وفى ،   1858:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطاهللا رمضان شعبان   - 22

 للوفاة المٌد محو تم  السجل



 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

 تم   24214324 تارٌخ وفى ،   28669:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عوض ممار هنصر رٌمون   - 23

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   24214328 تارٌخ وفى ،   25664:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم دمحم شرٌف   - 24

 الفرع اللغاء محو امر  السجل

 تم   24214328 تارٌخ وفى ،   34154:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد دمحم جمال احمد   - 25

 التجارة نلتر محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214329 تارٌخ وفى ،   34863:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغنى عبد محمود ابراهٌم محمود   - 26

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214334 تارٌخ وفى ،   34684:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسً هللا عبد ابراهٌم دعاء   - 27

 ً   نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   24214334 تارٌخ وفى ،   27771:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هالل المادر عبد فتحى هالل   - 28

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   24214334 تارٌخ وفى ،   34546:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خٌره احمد عبدالحمٌد عصام   - 29

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم  24214341 ، تارٌخ وفً  35613 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الخالك عبد زٌادة سمٌر شرٌف -  1

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  24214342 ، تارٌخ وفً  32941 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عوض كامل ابراهٌم -  2

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  24214343 ، تارٌخ وفً  31366 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد حسٌن أحمد عادل -  3

  جنٌه  2444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  24214344 ، تارٌخ وفً  28131 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسانٌن هللا حرز عبدالفتاح مؤمن -  4

  جنٌه  5444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  24214348 ، تارٌخ وفً  25794 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمسٌح عطاهللا عاطف -  5

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  24214314 ، تارٌخ وفً  26241 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم أحمد ناصر -  6

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  24214311 ، تارٌخ وفً  33731 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عطٌة سعد صالح -  7

  جنٌه  1444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  24214311 ، تارٌخ وفً  25576 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبٌد تاوضروس عبده عاطف -  8

  جنٌه  1444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  24214314 ، تارٌخ وفً  35664 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال ابو الحفٌظ عبد خلٌفة خالد -  9

  جنٌه  54440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  24214316 ، تارٌخ وفً  35484 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الممصود عبد علً سالمه تامر -  14

  جنٌه  5444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  24214317 ، تارٌخ وفً  29553 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عباس دمحم عادل عالء -  11

  جنٌه  14444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  24214317 ، تارٌخ وفً  33285 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم زكرى ابو ٌوسف -  12

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  24214323 ، تارٌخ وفً  17271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد صادق صالح تامر -  13

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  24214324 ، تارٌخ وفً  26188 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فهٌم باسم/ د - صٌدلٌة -  14

  جنٌه  14444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  24214329 ، تارٌخ وفً  24957 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مجلع باخوم الكم هانى -  15

  جنٌه  544440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  24214331 ، تارٌخ وفً  26976 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسان عشماوي ممٌدم سٌد -  16

  جنٌه  1444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  24214331 ، تارٌخ وفً  35159 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس سمٌر عالء -  17

  جنٌه  4444440444، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214341 تارٌخ وفً 35633    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اولٌفٌا/  د صٌدلٌة -  1

 شبرا - خلوصً هرمٌنا شارع 18 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 24214341 تارٌخ وفً 35632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراوى على محمود سعٌد -  2

  سامى محمود الشهٌد ش 19 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214341 تارٌخ وفً 33877    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى كمال سمٌر منٌر -  3

  العباسٌة 1 رلم محل كمال ش 24/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 24214341 تارٌخ وفً 35635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمرانى سعٌد سماح -  4

  فٌكتورٌا مٌدان 1 ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 24214342 تارٌخ وفً 35638    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوشامه الدٌن محى حلمً دعاء -  5

 بورسعٌد شارع 434 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 24214342 تارٌخ وفً 35642    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب لطفى فتحى جوزٌف -  6

  البستان تمسٌم شارع 44 ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 35641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكهربائٌة االدوات لتورٌد الحلٌم عبد احمد مؤسسة -  7

  العشماوى شارع من الجمصة درب 14 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214342

 تعدٌل تم 24214343 تارٌخ وفً 35643    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى السٌد العزٌز عبد دمحم سماح -  8

 2 رلم محل السكاكٌنى ش 24 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 24214343 تارٌخ وفً 35644    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توكتون غٌار لطع وتورٌد لتجارة شندى مؤسسة -  9

  البلدٌة كسارات ش 148 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 35647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته كامل ولٌم منال -  14

  محل - الجنٌنة ارض - الجمهورٌة ش 65 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 35646    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مصطفى احمد حمدى -  11

  ابوالماسم ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 29595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لألستٌراد عبدربه -  12

  البواللٌة الترعة من بسٌونى ش 17/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 25576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد تاوضروس عبده عاطف -  13

 - الوسطانى برخالى حوض البركة ناحٌة 582 ش 15/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   ـتأشٌرال وصف, 

  كفرع الغاؤه مع النزهه

 العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 25576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد تاوضروس عبده عاطف -  14

 الجمل منشٌة - ٌس شحاتة شارع 21/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 28131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حرز الفتاح عبد مؤمن -  15

  البساتٌن تمسٌم الصفا شارع 6 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 28876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود على محمود كمال -  16

  الزٌتون حلمٌة - الحكم ابن ش 27/  العنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 28131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن هللا حرز عبدالفتاح مؤمن -  17

  البساتٌن تمسٌم الصفا شارع 6 رلم بالعمار محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 24214344 تارٌخ وفً 21194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن مصطفى فاطمه -  18

  الشركات ش من الجزائر ش 79/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214347 تارٌخ وفً 35447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسنى اشرف دمحم -  19

  محل - الخلفاوى - جردٌان ارض - السعد ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214347 تارٌخ وفً 35648    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السباعى ربٌع دمحم هشام -  24

  الجٌش ش من الطمار ح 33 ،:   أشٌرالـت وصف

 تم 24214347 تارٌخ وفً 25157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات غطاء لتفصٌل شوشة ابو محمود -  21

  الجندول الجزار عبده ش 1 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 24214347 تارٌخ وفً 35447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسنى اشرف دمحم -  22

  الخلفاوى - جردٌان ارض - السعد ش 1/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 24214347 تارٌخ وفً 25157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات غطاء لتفصٌل شوشة ابو محمود -  23

  الجندول الجزار عبده ش 1 بالعمار محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 24214347 تارٌخ وفً 25157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شوشه ابو  عبدالفتاح محمود -  24

  الجندول الجزار عبده ش 1 بالعمار محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214348 تارٌخ وفً 34898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه نسٌم وهبه مكارٌوس -  25

  الجنٌنة ارض - دمحم مجدي 12/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214349 تارٌخ وفً 33352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم حسن خلف سٌد -  26

 المنوفً شارع 32 رلم بالعمار 1 رلم محل/  اصبح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 24214349 تارٌخ وفً 35651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحفوظ عبد سعد طارق ابراهٌم -  27

 الكردي مصطفى 16 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 24214349 تارٌخ وفً 35654    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدابً احمد دمحم مرزوق -  28

 الجٌش شارع 5 رلم محل 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 35655    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرٌد رٌاض جرجس رومانى -  29

  ناصر حدائك الرخاء 15 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 35656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فانوس عبدالمالن نعٌم سامح -  34

  محل - 4 رلم ببرج دانشواى ش من متفرع الٌازجى تمسٌم 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 35654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكسٌموس كرم مٌالد نبٌل -  31

 مكتب - مشرلى وهبه عطفة ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 35653    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان اسكندر سرور اٌمن -  32

 المضاعً شارع 24 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 34738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌدهم عزمى فاٌز مٌالد -  33

 االول بالدور شمة الظاهر مٌدان 14/  اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214311 تارٌخ وفً 35658    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النور ابو ٌوسف دمحم باسم -  34

  شمة - االرضى بالدور - االحالم الجالدمدٌنة ترعة شارع 21 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214311 تارٌخ وفً 35657    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفٌك سٌد دمحم -  35

  شبرا شارع 278 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214311 تارٌخ وفً 31489    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف على خالد -  36

 رٌاضٌة العاب صالة/  بنشاط شبرا حدائك - جمال ش 16/  بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى حذف ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 35659    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على كتانة ضاحى احمد -  37

  محل - الجمال سعٌد دمحم ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 24214314 تارٌخ وفً 35664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو الحفٌظ عبد خلٌفة خالد -  38

  محل - االرضى الدور الخلفاوى - شبرا ش 224 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

 تم 24214315 تارٌخ وفً 35661    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات غٌار لطع لتجارة فادى مؤسسة -  39

  2 رلم محل - الحاٌس شارع 66 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 24214316 تارٌخ وفً 35663    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل فهمى على عماد -  44

  الجنٌنة ارض المصرى عزٌز ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214316 تارٌخ وفً 18897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم كافتٌرٌا -  41

  البواللٌة الترعة - المهدى سكة ش 5/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214316 تارٌخ وفً 18897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن هاشم احمد -  42

  البواللٌة الترعة - المهدى سكة ش 5/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 24214317 تارٌخ وفً 29553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم عادل عالء -  43

  الفجالة - المهرانى الدٌن سٌف شارع 2/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214317 تارٌخ وفً 35665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد دمحم سلٌمان حسن دمحم -  44

 1 رلم محل - ارضً دور - المناصرة درب شارع 36 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214317 تارٌخ وفً 35642    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بحبٌ لطفى فتحى جوزٌف -  45

  الرابع الدور 442 رلم شمة زكرٌا سٌد شارع 9/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 24214317 تارٌخ وفً 35664    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تغلٌف و تعبئة مواد لتجارة الجندى -  46

  المعمارى فهمى محمود 2 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 24214318 تارٌخ وفً 35666    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج حسنٌن شولى دمحم -  47

  الممسى شارع ب 48 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214318 تارٌخ وفً 35667    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم دمحم ٌحٌى نفٌن -  48

  االرضى بالدور محل - الجنٌنة ارض الجزائر ش 55 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214318 تارٌخ وفً 35668    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك حاتم محمود مصطفى -  49

  بدران جزٌرة ش 144 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214321 تارٌخ وفً 35669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد ابراهٌم سعٌد مصطفى -  54

  الجوهرى دسولى الشٌخ شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214322 تارٌخ وفً 35671    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل احمد دمحم عمرو -  51

  الجنٌنة درب سكة 13 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214322 تارٌخ وفً 33929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابٌض كامل ناصر كامل -  52

  عبدالناصر جمال ش 64/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214322 تارٌخ وفً 35673    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وٌصا فكرى نبٌل جرجس -  53

  االمٌر ش 64 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214322 تارٌخ وفً 35675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى احمد انور عصام -  54

  محل - العباسٌة شارع 32  رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 35684    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مروان دمحم موسى دمحم موسى -  55

  محل - المدخل ٌمٌن االرضى الدور - السكاكٌنى المعمارى فهمى محمود ش أ 24 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 35684    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتجارة موسى مؤسسة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  56

 الدور - السكاكٌنى المعمارى فهمى محمود ش أ 24 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214323

  محل - المدخل ٌمٌن االرضى

,  العنوان تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 29578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غطاس لالده مالن استٌر -  57

  1 رلم شمه - الحبشى عازر شارع 3/  بالعنوان للشركة الرئٌسى المركز اصبح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 35676    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى نخٌلة رمزى جرجس -  58

  شبرا شارع 41 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 25723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبٌب بولس شرلاوى -  59

  طومانباى ش من توٌج حارة 6 رلم بالعمار محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 35681    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عاٌش فضل جمال نرمٌن -  64

  1 رلم محل البحر جسر شارع 149 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 35677    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادرس فرج حلمى جٌهان -  61

  البعثة شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214323 تارٌخ وفً 35679    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد محمود -  62

  حلمى محمود ش 32 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 24214324 تارٌخ وفً 35683    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي مٌخائٌل الممص صموئٌل امجد -  63

 شبرا البواللٌة الترعة - نصر الفتاح عبد شارع 17 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 24214325 تارٌخ وفً 33244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شطا محمود عمرو الدٌن نور -  64

 العباسٌة المشالق غرب شارع 56 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 24214325 تارٌخ وفً 35684    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الوهاب عبد العاطً عبد دمحم -  65

  1 رلم محل بدٌع شارع 25 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 24214325 تارٌخ وفً 35685    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل جمال دمحم -  66

  السنباطى الحك عبد ش 14 ، 8 بالعمار الرابع بالدور 26 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 24214328 تارٌخ وفً 34197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زخارى فهمً راضً صفوت -  67

  الفرج روض شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 24214328 تارٌخ وفً 35688    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض سٌد سالم حسن على -  68

  حسن اللطٌف عبد الرحمن عبد/  د بملن السعد ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214328 تارٌخ وفً 35687    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الرحٌم عبد حسٌن منى -  69

  شمة - ارضى دور البلد االمٌرٌة - العمدة ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214328 تارٌخ وفً 33285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم زكرى ابو ٌوسف -  74

  االرضى بالدور 2 رلم محل - السنباطى عبدالحك عطفة 14 ، 8/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214328 تارٌخ وفً 35686    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود عز رفعت -  71

 2 رلم شمة الثانى بالدور - راتب حارة من جرٌس فرج حارة 11 و9 ،:   رالـتأشٌ وصف

,  العنوان تعدٌل تم 24214329 تارٌخ وفً 35689    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم احمد هشام -  72

 شٌكوالنً 27 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 24214334 تارٌخ وفً 35694    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغذائٌة المواد وتورٌد لتجارة التمساح -  73

 الرشٌد بن شارع من عشماوي الحفٌظ عبد ح 7 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 24214334 تارٌخ وفً 35691    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود عاشور دمحم -  74

  الملعة - على دمحم شارع 132 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 24214331 تارٌخ وفً 35694    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم دمحم منى -  75

  البادٌة باحثة ش من عامر عبدالرحمن ش 24 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 24214331 تارٌخ وفً 35693    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس اسكندر عوض انٌس -  76

  الرشٌد ابن أ 65 ،:   الـتأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم24214341 تارٌخ وفً 33877   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى كمال سمٌر منٌر -  1

 ( ومستلزماته العسكرى الزى دون)  جاهزة مالبس تجارة/  نشاط اضافة:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم24214342 تارٌخ وفً 32369   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاللى عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم -  2

 التجارٌة والتوكٌالت الغذائٌة البذور تورٌدات/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم24214314 تارٌخ وفً 32322   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاٌل ابراهٌم عبدهللا جٌهان -  3

 (واالعالن الدعاٌة ومواد والطباعه االحبار ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) تورٌدات اصبح:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم24214311 تارٌخ وفً 26183   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عبده حسن -  4

 السجائر/  نشاط حذف:  التأشٌر



 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

,  النشاط تعدٌل تم24214314 تارٌخ وفً 35664   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو الحفٌظ عبد خلٌفة خالد -  5

 عجٌن من حلوى بٌع:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم24214315 تارٌخ وفً 18629   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس عبدالعاطى عبدالرحمن -  6

 على الحصول بعد االنترنت عدا فٌما( كافتٌرٌا)  االصلى النشاط الى استٌشن وبالى الدش/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصف

 2424 لسنة 92 رلم امنٌة بموافمة الالزمة التراخٌص

,  النشاط تعدٌل تم24214316 تارٌخ وفً 35484   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممصود عبد علً سالمه تامر -  7

 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما واالستٌراد التصدٌر نشاط اضافة:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم24214317 تارٌخ وفً 32369   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاللى عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم -  8

 التجارٌة والتوكٌالت الغذائٌة والمواد الفاكهة وشتالت والتماوى البذور تورٌد/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  تأشٌرال وصف

 19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما واالستٌراد والتصدٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم24214318 تارٌخ وفً 29959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد على دمحم ٌاسمٌن -  9

 تصوٌر واحبار كمبٌوتر واحبار التصوٌر مكن انواع وجمٌع ومكتبٌة كتابٌة ادوات تورٌدات/  نشاط الغاء:  التأشٌر

 الورق انواع وجمٌع كمبٌوتر واجهزة تصوٌر وماكٌنات

,  النشاط تعدٌل تم24214322 تارٌخ وفً 33929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابٌض كامل ناصر كامل -  14

 البٌئٌة والتحسٌنات المخلفات وتدوٌر النظافة واعمال واالستشارات التدرٌب/  لٌصبح الغرض تعدٌل:  التأشٌر وصف

 موافمة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت العمالة وتورٌد والحراسة االمن عدا فٌما االراضى واستصالح

 ( 2421/1/25 فى 643 رلم امن صادر 2424 لسنة 144)  رلم امنٌة

,  النشاط تعدٌل تم24214322 تارٌخ وفً 28211   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهبم سعٌد فتحى على -  11

 السٌارات غٌار لطع تصدٌر/  اصبح:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم24214322 تارٌخ وفً 33355   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم سمٌر نادر -  12

 تروسكالت وبٌع تجارة/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم24214322 تارٌخ وفً 24291   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود عبدهللا -  13

 التجارٌة والتوكٌالت تصدٌر/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم24214325 تارٌخ وفً 33244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شطا محمود عمرو الدٌن نور -  14

 (والمجالت الصحف اصدار ودون والمصاحف الدٌنٌة الكتب دون) طبٌة ومستلزمات كتب بٌع:  التأشٌر


