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 الشمالى البرج - سٌتى الناٌل ابراج - 22 بالدور 2231
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 رحالت مكتب عن 86925 برلم 21211511 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خمٌس لبٌب وٌصا امٌره -  21

 شمه من حجره هللا خٌر عزبة الدٌن نصر ش 1 رلم عمار:  بجهة ، السٌاحٌة الرحالت عدا فٌما العربٌة مصر جمهورٌة داخل
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 كوتسٌكا
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 شعر حالله عن 86913 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن كمال اشرف هانى -  48

 1 رلم محل - االرضى الدور - ناصر م - الزراٌب الفرن ش:  بجهة ، رجال

 بجهة ، جافة بمالة عن 86873 برلم 21211514 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا سعٌد ولٌد -  49

 2 رلم دكان الروضة منٌل الممٌاس شارع ب 48 رلم العمار: 

 لوحات بٌع عن 86886 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد تهامً احمد اٌناس -  51

 9 شارع 85 بالعمار الثانى بالدور 2 رلم شمه:  بجهة ،(  واالعالن الدعاٌه عدا فٌما) فنٌه

 عن 86877 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحمٌن العال عبد السالم عبد صالح -  51

 مساكن 4 مدخل 11 بلون باالرضى مكرر 1 رلم محل:  بجهة ،(  الكحولٌة المشروبات دون)  وباردة ساخنة مشروبات ممهى

 االباح

 ، سٌاحً مخبز عن 86967 برلم 21211525 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود احمد اٌمن -  52

 المطبعه زٌدان ش 46:  بجهة

 مماوالت عن 86952 برلم 21211521 فى لٌد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد مسعد السٌد هبه -  53

 المٌاه خزانات وتطهٌر االجهزة وصٌانة والبٌئة المٌاه معالجة وتكنولوجٌا مٌاه فالتر وتورٌدات اساسات واصالح وهدم انشاء

 الدائري الطرٌك االستثمار ارض المطعة 23 عمار االرضً 6 شمه:  بجهة ، المتكاملة والمماوالت والحشرات الموارض ومكافحة

 المطامٌه

 تجارة عن 86929 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش على طه رضا دمحم -  54

 السالم دار الفتح ش من عثمان دمحم ش 27 عمار:  بجهة ، محمول اكسسوار

 86912 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمى محمود الفتاح عبد الدٌن صالح محمود -  55

 ارض - األسالم نور ش 2:  بجهة ، سٌارات غٌار ولطع عمومٌة وتورٌدات والبنزٌن السوالر عدا فٌما بترولٌة خدمات عن

 البصرى

:  بجهة ، بماله عن 86984 برلم 21211527 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صدٌك الطاهر ابو على دمحم -  56

 محل - األرضى الدور - الحسٌنٌة شارع 41 رلم العمار

 عن 86911 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعٌم عبد هللا ضٌف احمد مصطفى -  57

 المعادى زهراء - الخمسٌن لشارع موازى مكه ش أ 18:  بجهة ، ماركت سوبر



 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

 تجاره عن 86972 برلم 21211526 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عوض السٌد احمد -  58

 زهراء البساتٌن بحى العاملٌن جمعٌه 71 -72:  بجهة ، وصٌانتها الغٌار ولطع موتوسٌكالت

:  بجهة ، مكتبه عن 86928 برلم 21211511 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حزٌن سٌد ابراهٌم منى -  59

 الشافعً االمام الدٌروطً ش 34

 تجارة عن 86891 برلم 21211516 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمال ٌوسف هشام ٌوسف -  61

 35 رلم محل - ارضى دور - الممطم - بالدائرى الفرسان ابراج مشروع 55B رلم العمار:  بجهة ، المحمول واكسسوار موباٌالت

 خدمات مكتب عن 86936 برلم 21211517 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سالمه رجب احمد -  61

 دسولى عزبه الجمهورٌه ش من عٌد حسٌن ش 9:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول بعد حكومٌه

 جافة بماله عن 86921 برلم 21211511 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته على ابو شحاته هشام -  62

 العاطى عبد دمحم ش من البحراوى الباسط عبد ش 43:  بجهة ، بمولٌات وتغلٌف وتعبئة

 عن 86994 برلم 21211531 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى حامد ابراهٌم المنعم عبد -  63

 دائرى دارنا اشجار:  بجهة ، واالحبار والطباعة واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة عدا فٌما عمومٌة تورٌدات

 الثانى الدور 22 مكتب 7 رلم وحده  5A كارفور بجوار المعادى

 تجمٌع ورشه عن 86911 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم فرج الرازق عبد دمحم -  64

 محل االتوستراد ش 22 رلم العمار:  بجهة ، نجف شاسٌهات

 تورٌدات عن 86955 برلم 21211523 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن باشرى محمود رفعت -  65

 بٌوت ش 4 عماره:  بجهة ، واالحبار ومستلزماته والطباعه والتصوٌر واالنترنت ومستلزماته الكمبٌوتر اججهزه عدا فٌما عمومٌه

 شمه ارضى دور مبارن الشٌخ العرب

 تصمٌم عن 86927 برلم 21211511 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنٌن ابو دمحم حسٌن هشام كرٌم -  66

 عمد وجود شرٌطة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد/  الالسلكٌه والكامٌرات والحراسة واالمن العماله تورٌد عدا فٌما برمجٌات

 زهراء االشجار ش ح 13:  بجهة ، 2121ل 88 رلم االمنٌة الموافمة بموجب مختومٌن االنترنت ونموذج العلٌا المانحه الجهه

 وطره المعادي حدائك تمسم ج بلون المعادي

 اسمنت تورٌد مكتب عن 86911 برلم 21211511 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ٌحى دمحم حازم -  67

 السادس الدور - 61 شمة الماهرة سما مشروع نموذج 31:  بجهة ،

 تشطٌبات عن 86951 برلم 21211519 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عبده شعبان هللا عبد -  68

 زٌنب السٌدة - المبتدٌان شارع 31:  بجهة ، دٌكور واعمال

 مكتب عن 86919 برلم 21211511 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران دروٌش على بالل -  69

 العال عبد ممدوح ح 9:  بجهة ، عمومٌة تورٌدات

)  لألطفال رسم تعلٌم عن 86981 برلم 21211527 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرٌد حسن شرٌف -  71

 واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف واصدار والحراسة األمن عدا فٌما(  2121 لسنة 42 رلم امنٌة موافمة

 الزمالن - البرازٌل ش 13 رلم عمار:  بجهة ، الالزمة التراخٌص على الحصول بعد

 ، ماركت سوبر عن 86916 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنٌدى دمحم مدحت دمحم -  71

 مول جراند امام المعادى 256 ش اب:  بجهة

 حكومٌه خدمات عن 86975 برلم 21211526 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود امٌن مدحت -  72

 زٌنب السٌده مٌدان 12:  بجهة ، واستشارٌه



 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

 تورٌدات عن 86956 برلم 21211523 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى بسكالس مكرم بٌشوى -  73

 ، واالعالن الدعاٌه ومواد واالحبار ومستلزماته الطباعه ومواد والتصوٌر واالنترنت ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما عمومٌه

 اللوق باب الجندى ٌوسف 11:  بجهة

 مكتبه عن 86923 برلم 21211511 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان اسماعٌل السٌد اسماعٌل -  74

 ، والنشر والطباعه الصحف اصدار ودون االحبار ودون واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماته الكمبٌوتر دون المصاحف لتجارة

 الحسٌن الغالم ام سوق شارع7:  بجهة

 المالبس تجاره عن 86933 برلم 21211517 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد جالل دٌنا -  75

 الزمالن االرضى بالدور محل الفدا ابو ش 39:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما الجاهزه

 بٌع عن 86987 برلم 21211531 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعة احمد الستار عبد السالم عبد -  76

 الممطم - الوسطى الهضبة - الولٌد بن خالد ش الرحمن عباد 7 عمار:  بجهة ، الطباعة دون البالستٌن وورلٌات ادوات

 ، عمارى تسوٌك عن 86889 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى كامل دمحم اسماء -  77

 3 شمة االرضى الدور العلوى المعراج 11132:  بجهة

 كوافٌر عن 86919 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه ابو فرج زاٌد عٌد مجدى -  78

 المعادى زهراء 87 م الشطر 31 بلون:  بجهة ، رجالى حالله

 ، كشرى محل عن 86971 برلم 21211526 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عٌد سعد رمضان -  79

 ارضى دور 1 محل الصلٌبه شارع سابما 23 و حالٌا 19:  بجهة

 حدادة ورشه عن 86969 برلم 21211526 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عباده ابراهٌم ادهم -  81

 الفتح شارع - دروٌش محمود دمحم شارع 9:  بجهة ،

 عن 86881 برلم 21211515 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد سٌد الحمٌد عبد دمحم -  81

 الممطم الوسطى الهضبة المباحث ارض 19:  بجهة ، عامة مماوالت

 بماله عن 86881 برلم 21211515 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلٌم عبد بكر ابو رمضان ثناء -  82

 كامل فاٌده البحٌرى صادق 33:  بجهة ، جمله

 تورٌدات عن 86917 برلم 21211519 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتوح ابو دمحم دمحم دعاء -  83

 على الحصول بعد اال واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف واصدار العمالة تورٌد عدا فٌما واعالن ودعاٌة

 االول بالدور شمة- المصرى منشٌة المحطة ش 36 عمار:  بجهة ، 2121 لسنة 441 رلم امنٌة موافمة بموجب الالزمة التراخٌص

 االرضى فوق

 تجارة عن 86924 برلم 21211511 فى لٌد ، 751110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنٌم دمحم محمود المولى جاد -  84

 الجدٌدة المعادى - النصر شارع 29 بالعمار محل:  بجهة ،(  واكسسواراته العسكرى الزى دون)  مالبس

 تصدٌر عن 86866 برلم 21211514 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم المرضى عبد رمضان -  85

 لرٌش صمر العرائس مساكن 1 م5:  بجهة ،

 سن) سنان عن 86926 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات احمد زغبً علٌه -  86

 النبوي فاطمه السٌده ح 22:  بجهة ،(  اخشاب اسلحه

 تجارة عن 86895 برلم 21211516 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرٌع ابو دمحم محمود ٌحٌى -  87

 الشافعى االمام الورالى ح باالرضى محل 21:  بجهة ، جافه وحلوٌات سجائر



 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

 مماوالت عن 86968 برلم 21211525 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد بخاطره ٌحى دمحم -  88

 المعادى كورنٌش - المهندسٌن ابراج 7:  بجهة ، وتورٌدات عمومٌة

 مركز عن 86959 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعٌل دمحم مجدى نسمه -  89

 شمه االرضى فوق 2 الدور المعادى زهراء الخمسٌن ش 5 عمار:  بجهة ، الجراحٌه العملٌات اجراء دون تجمٌل

 مكتب عن 86937 برلم 21211517 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرٌم عبد دمحم غنٌمه ابو حنان -  91

 الدوٌمه 5 عماره الجٌزه سوزان مساكن:  بجهة ، العماله تورٌد عدا فٌما نظافه خدمات

 عامه تورٌدات عن 86932 برلم 21211511 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم عادل نور -  91

 الممطم الثانً الدور 31 شمه الصعٌد شركة 22:  بجهة ، والطباعة واالحبار واالعالن الدعاٌة ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما

)  وتصدٌر استٌراد عن 86883 برلم 21211515 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السٌد دمحم نهاد -  92

 الٌهود حارة الحمصانى درب 8:  بجهة ،(  6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما لالستٌراد بالتسبة

 نت كوفى عن 86899 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى ٌوسف فاروق شرٌف -  93

 المعادى حدائك - ب 9 ش من متفرع الحرٌة ش 7:  بجهة ، 2121 لسنة 68 رلم امنٌة موافمة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما جرافٌن موشن اعالنات تصمٌم  ،  شركة   وشرٌكته ابراهٌم الدٌن عالء احمد -  1

 بتارٌخ 3177 صادر برلم 2121 لسنه 32 رلم امنٌه موافمه بموجب الالزمه التراخٌص على الحصول بعد والمصاحف الدٌنٌه

 عدا فٌما جرافٌن موشن اعالنات تصمٌم عن ، 86939 برلم 21211517 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  2121/4/4

 لسنه 32 رلم امنٌه موافمه بموجب الالزمه التراخٌص على الحصول بعد والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار

 المصرى احمد ش 12:  بجهة ، 2121/4/4 بتارٌخ 3177 صادر برلم 2121

 ،لٌدت 251110111   مالها ،رأس   بالتجزئة خردوات تجارة  ،  شركة   وشرٌكته الباسطى حسنٌن حسن فؤاد احمد عمرو -  2

 زٌنب السٌدة - العابدٌن زٌن ش 61 عمار:  بجهة ، بالتجزئة خردوات تجارة عن ، 86914 برلم 21211519 فى

 و الصحف عدا فٌما التراث كتب و الكتب توزٌع و لنشر المكتبٌه االدوات بٌع  ،  شركة   شرٌكه و حسٌن عادل حسٌن شركة -  3

 بٌع عن ، 86958 برلم 21211523 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(   2121 لسنة 99 رلم امنٌة موافمة) المجالت

:  بجهة ،(  2121 لسنة 99 رلم امنٌة موافمة) المجالت و الصحف عدا فٌما التراث كتب و الكتب توزٌع و لنشر المكتبٌه االدوات

 11 رلم محل ثروت عبدالخالك ش 29

 ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتجزئه بٌع  ،  شركة   وشرٌكه عزب سعد ٌحً عمرو -  4

 المعادى - 37 لطعة 77 ش:  بجهة ، التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتجزئه بٌع عن ، 86884 برلم 21211515 فى

 و الدعاٌة مواد و مستلزماته و الكمبٌوتر عدا فٌما)  مماوالت و عمومٌة تورٌدات  ،  شركة   شركاه و بركات دمحم كمال احمد -  5

 و عمومٌة تورٌدات عن ، 86942 برلم 21211518 فى ،لٌدت 1211110111   مالها ،رأس(   االحبار و الطباعة و االعالن

 حلوان مصر ش 28 عمار:  بجهة ،(  االحبار و الطباعة و االعالن و الدعاٌة مواد و مستلزماته و الكمبٌوتر عدا فٌما)  مماوالت

 مكتب - ارضى دور - الزراعى



 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

 21211518 فى ،لٌدت 251110111   مالها ،رأس   الخلٌلى خان منتجات تجارة  ،  شركة   وشركاءه الفرٌد رٌنٌه ندٌم -  6

 - االرضى بالدور - الزمالن - عاصم باشا حسن شارع أ/ 4 رلم العمار:  بجهة ، الخلٌلى خان منتجات تجارة عن ، 86941 برلم

 2 رلم محل

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  السٌاحٌة بالمرى سكنٌة وحدات وتأجٌر وتشغٌل ادارة  ،  شركة   وشرٌكه نادر -  7

 الجدٌدة المعادى - 263 شارع 28:  بجهة ، السٌاحٌة بالمرى سكنٌة وحدات وتأجٌر وتشغٌل ادارة عن ، 86963 برلم 21211524

   مالها ،رأس   العماري التسوٌك و العمومٌة التورٌدات و التشطٌبات و المماوالت  ،  شركة   شركاه و حامد دمحم -  8

 ، العماري التسوٌك و العمومٌة التورٌدات و التشطٌبات و المماوالت عن ، 86938 برلم 21211517 فى ،لٌدت 21111110111

 الزراعً حلوان مصر شارع 21:  بجهة

:  بجهة ، مكتبة عن ، 86912 برلم 21211519 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   مكتبة  ،  شركة   وشركاه زٌنب -  9

 االرضى الدور - النٌل لصر - حرب طلعت شارع 44

 21211526 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   تجارٌة وتوكٌالت عمومٌة مماوالت  ،  شركة   وشرٌكه امام طارق -  11

 األول الدور - نفٌسة السٌده ش 25:  بجهة ، تجارٌة وتوكٌالت عمومٌة مماوالت عن ، 86971 برلم

 511110111   مالها ،رأس   والصباغة والرفا السجاد وتصلٌح وترمٌم المالبس بٌع  ،  شركة   وشرٌكتها زكى دمحم شٌماء -  11

 الجمهورٌة شارع 39:  بجهة ، والصباغة والرفا السجاد وتصلٌح وترمٌم المالبس بٌع عن ، 86983 برلم 21211527 فى ،لٌدت

 الكخٌا مسجد امام

 وصٌانه وتشغٌل تركٌب مماوالت وكذلن كهرومٌكانٌكٌه مماوالت  ،  شركة   دمحم مهنى عمرو وشرٌكه دمحم مهنى اسامه -  12

 االنترنت عدا وفٌما ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما الحرٌك شبكات ماٌخص وكافه والمعدات واالجهزه   واالالت طلمبات

 مماوالت عن ، 86941 برلم 21211518 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس   واالحبار ومستلزماته والطباعه والتصوٌر

 فٌما الحرٌك شبكات ماٌخص وكافه والمعدات واالجهزه   واالالت طلمبات وصٌانه شغٌلوت تركٌب مماوالت وكذلن كهرومٌكانٌكٌه

 صمر 1121 ش 146:  بجهة ، واالحبار ومستلزماته والطباعه والتصوٌر االنترنت عدا وفٌما ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا

 لرٌش

)  ومستلزمتها توب والالب كمبٌوتر اجهزة وشراء بٌع  ،  شركة   دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه الفتاح عبد فتحى مصطفى -  13

 وشراء بٌع عن ، 86915 برلم 21211511 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(  2121 لسنة 432 رلم امنٌة موافمة بموجب

 عبد ش 4 رلم عمار 2 رلم محل:  بجهة ،( 2121 لسنة 432 رلم امنٌة موافمة بموجب)  ومستلزمتها توب والالب كمبٌوتر اجهزة

 العلٌم عبد الفتاح

 برلم 21211523 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   انشائٌه مماوالت  ،  شركة   شركاه و عبدالحمٌد احمد مجدي -  14

 الممطم الوسطً الهضبه االول الحً 1181 ق:  بجهة ، انشائٌه مماوالت عن ، 86954

 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   سكنٌة واثاثات ودٌكورات تشطٌبات  ،  شركة   وشرٌكه النبى عبد احمد -  15

 شمة - الروضة منٌل االخشٌد ش أ 27 رلم العمار:  بجهة ، سكنٌة واثاثات ودٌكورات تشطٌبات عن ، 86887 برلم 21211515

 الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما  مومٌهالع والتورٌدات المماوالت  ،  شركة   محمود زٌنهم وابراهٌم محمود مبرون ابراهٌم -  16

 ،لٌدت 31110111   مالها ،رأس  واالعالن الدعاٌه ومستلزمات واالحبار ومستلزماته والتصوٌروالطباعه واالنترنت ومستلزماته

 واالنترنت ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما  العمومٌه والتورٌدات المماوالت عن ، 86918 برلم 21211519 فى

 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 2 رلم شمه:  بجهة ، واالعالن الدعاٌه ومستلزمات واالحبار ومستلزماته والتصوٌروالطباعه

 النهضه ش21 رلم

 التورٌدات و التجارٌة التوكٌالت و السٌارات غٌار لطع فً التوزٌع و التجارة  ،  شركة   شرٌكه و على احمد الدٌن محى -  17

 21211526 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   االحبار و الطباعة و مستلزماته و الكمبٌوتر تورٌد عدا فٌما)  العمومٌة

 تورٌد عدا فٌما)  العمومٌة التورٌدات و التجارٌة التوكٌالت و السٌارات غٌار لطع فً التوزٌع و التجارة عن ، 86974 برلم

 محل - االرضً الدور - المعادى حدائك - زكى احمد ش 28 رلم عمار:  بجهة ،(  حباراال و الطباعة و مستلزماته و الكمبٌوتر



 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

 ، 86977 برلم 21211526 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   صٌدلٌة  ،  شركة   شرٌكه و مرعى جمال خالد دمحم -  18

 ( الزهور جمعٌة) المدنى الدفاع تمسٌم النرجس برج:  بجهة ، صٌدلٌة عن

 تمدٌم و بٌع انواعها بمختلف الطازجه المخبوزات بٌع منتجاتها و االلبان بٌع  ،  شركة   شركاؤه و علً السٌد عماد -  19

   مالها ،رأس   الجافه و المعلبه و المجمده و المبره الغذائٌه المواد بٌع الجافه الحلوٌات بٌع الغازٌه و الساخنه المشروبات

 و بٌع انواعها بمختلف الطازجه المخبوزات بٌع منتجاتها و االلبان بٌع عن ، 86931 برلم 21211511 فى ،لٌدت 1111110111

 رلم محل:  بجهة ، الجافه و المعلبه و المجمده و المبره الغذائٌه المواد بٌع الجافه الحلوٌات بٌع الغازٌه و الساخنه المشروبات تمدٌم

 المطامٌه االستثمار 8 لطعه تمسٌم 15 لطعه 3 المٌصر مول 6

   مالها ،رأس  تموٌنٌة بماله  ،  شركة(    والتموٌن للتجارة اسحك المالن عبد ورثة)  وشركائها حنا هللا نصر حنا فاٌزه -  21

 الترجمان وابور ش 43:  بجهة ، تموٌنٌة بماله عن ، 86882 برلم 21211515 فى ،لٌدت 51110111

 المماوالت مجاالت كافة فى والعمل والتصدٌر ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة وصٌانة تورٌد  ،  شركة   وشرٌكه ٌحٌى دمحم -  21

 على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف واصدار العمالة تورٌد عدا فٌما الكهرومٌكانٌكٌة

 ، 86872 برلم 21211514 فى ،لٌدت 1511111.111   مالها ،رأس  2121 لسنة 113 رلم امنٌة موافمة الالزمة التراخٌص

 تورٌد عدا فٌما الكهرومٌكانٌكٌة المماوالت مجاالت كافة فى والعمل والتصدٌر ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة وصٌانة تورٌد عن

 رلم امنٌة موافمة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف واصدار العمالة

 115 ش 97:  بجهة ، 2121 لسنة 113

 فى ،لٌدت 2411110111   مالها ،رأس  جزاره  ،  شركة   وشركاه متولى دمحم حافظ دمحم - متولى دمحم حافظ ورثه -  22

 المواردى ش من سلٌم ح9:  بجهة ، جزاره عن ، 86871 برلم 21211514

 الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما العامه والتورٌدات العمومٌه المماوالت باعمال المٌام  ،  شركة   وشركاه العزٌز عبد احمد -  23

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  واالعالن الدعاٌه ومواد واالحبار ومستلزماته والطباعه والتصوٌر واالنترنت ومستلزماته

 ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما العامه ٌداتوالتور العمومٌه المماوالت باعمال المٌام عن ، 86973 برلم 21211526

 عرب جبرٌل منشٌه االسماعلٌه ش 24:  بجهة ، واالعالن الدعاٌه ومواد واالحبار ومستلزماته والطباعه والتصوٌر واالنترنت

 على الحصول بعد والمجوهرات الذهب تجارة  ،  شركة   السٌد ابراهٌم محمود سٌد ندى وشرٌكته كامل نصحً نادر ابانوب -  24

 بعد والمجوهرات الذهب تجارة عن ، 86916 برلم 21211511 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص

 االرضً الدور المدخل ٌمٌن 3 رلم الروضه المنٌل االخشٌد شارع 34:  بجهة ، الالزمة التراخٌص على الحصول

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الجمركى والتخلٌص والشحن التصدٌر  ،  شركة   وشرٌكه احمد محمود احمد -  25

 طره - االمل امتداد االول الدور 3 ش 39:  بجهة ، الجمركى والتخلٌص والشحن التصدٌر عن ، 86915 برلم 21211519

 المعادى

 والمالبس االغذٌة لطاعات فى العاملة والمصانع للشركات الٌكترونى تسوٌك   ،  شركة   وشركاه البحٌرى محمود دمحم -  26

(  2121 لسنة 241 رلم امنٌة موافمة)  االنتاج وخطوط ومعدات والماكٌنات المنازل وتجهٌز والعمارات والمماوالت والمنسوجات

 لطاعات فى العاملة والمصانع للشركات الٌكترونى تسوٌك عن ، 86896 برلم 21211516 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس

 رلم امنٌة موافمة)  االنتاج وخطوط ومعدات والماكٌنات المنازل وتجهٌز والعمارات والمماوالت والمنسوجات والمالبس االغذٌة

 المعادى - 285 ش أ4:  بجهة ،( 2121 لسنة 241

 برلم 21211519 فى ،لٌدت 31110111   مالها ،رأس   معدنٌة اثاثات صناعة  ،  شركة   وشرٌكه على وادى عصام -  27

 محل - عثمان دمحم شارع من نوح شارع 5:  بجهة ، معدنٌة اثاثات صناعة عن ، 86948

 ومواد ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة عدا فٌما)  ومماوالت عامة تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكته حسٌن دمحم الرحمن عبد -  28

 عامة تورٌدات عن ، 86894 برلم 21211516 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   واالحبار والطباعة واالعالن الدعاٌة

 متفرع 5581 رلم عمار:  بجهة ،(  واالحبار والطباعة واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة عدا فٌما)  ومماوالت

 الممطم - الوسطى الهضبة - الرابع الحى - 33 شارع من



 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

 برلم 21211516 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   عامة مماوالت  ،  شركة   وشرٌكه الحمٌد عبد السعٌد احمد -  29

 ادارٌة وحده - 12 بالدور - 151 شارع 4:  بجهة ، عامة مماوالت عن ، 86892

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 امر  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   19953:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف عبدالحكٌم سٌد   - 1

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن التجارة لترن محو

  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   84196:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى رزق عمر دمحم   - 2

 التجاره لترن محو بامر مشطوب المٌد

  السجل بشط/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   57124:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم اللطٌف عبد السٌد حمادة   - 3

 التجاره لترن محو بامر مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   2868:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدربة مشهور زٌنهم   - 4

 التجاره لترن محو بامر مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   84687:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود المنعم عبد سعٌد ولٌد   - 5

 التجاره لترن محو بامر مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211516 تارٌخ وفى ،   77187:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد نجدي سمٌر عالء   - 6

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن التجارة لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   66587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمعطى دمحم السٌد احمد احمد   - 7

 التجاره لترن محو بامر مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   37788:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحٌم  ظهرى  شرٌف   - 8

 التجاره لترن محو بامر مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   65835:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم محمود كارم ابراهٌم   - 9

 التجاره لترن محو بامر مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211516 تارٌخ وفى ،   68428:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شدٌد الحمٌد عبد دمحم الناصر عبد   - 11

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن التجارة لترن محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   79553:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العٌاط على فؤاد حماده   - 11

 التجاره لترن مشطوب المٌد



 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

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   71224:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصباح امٌن سعٌد رضا   - 12

 التجاره لترن مشطوب المٌد
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