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 مماوالت عن 16851 برلم 21211519 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد السٌد فؤاد علً -  1

 524 رلم محل:  بجهة ، العماله وتورٌد نت واالنتر الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما الثمٌله المعدات وتورٌد عمومٌة وتورٌدات عامه

 mc2/ 27 المطعه/  مول الجوهرة

 مضلع كرتون مصنع عن 5961 برلم 21211519 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حامد دمحم رضا -  2

 الجنوبٌة المنطمه ج 111 لطعه:  بجهة ، دوبلكس وعلب انواعه بجمٌع

 مضلع كرتون مصنع عن 5961 برلم 21211519 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حامد دمحم رضا -  3

 مركز  MC2 32 المطعه علً المائم 2111 سٌنكو مشروع الثالث بالدور 6 رلم الوحدة:  بجهة ، دوبلكس وعلب انواعه بجمٌع

 المدٌنة

 لغات تدرٌب مركز عن 16845 برلم 21211519 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عامر دمحم عمر -  4

 التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما  2121/4/4 فً 2241/1225 رلم امنٌة كمبٌوتربموافمه وتعلٌم

 6 مجاورة 135 لطعه 3 شمه:  بجهة ، االزمة

 تصنٌع عن 16875 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز عبدالمادر دمحم دعاء -  5

 والمتوسطه الصغٌره الصناعٌه المجمعات ج مجمع 111 لطعه:  بجهة ، الدوبلٌكس وعلب انواعه بجمٌع المضلع الكرتون

 تجارة عن 16889 برلم 21211524 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسٌن المنطلب عبد امٌنة -  6

 االردنٌة مول المدس 5 رلم محل:  بجهة ، وادوات عدد وتورٌد

 مماوالت عن 16895 برلم 21211525 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم جمعه عبدالعزٌز دمحم -  7

 2 مجاورة 2 مربع - 221:  بجهة ، الصناعً االمن مهمات وتورٌد عامه

 مالبس تصنٌع عن 16896 برلم 21211525 فى لٌد ، 51111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسولً السٌد شكري ندا -  8

 داش 1 اٌه الصناعٌه المنطمه 4/2 لطعه:  بجهة ، وكوتشً وسجاد ومفروشات

 ، معادن تشغٌل عن 16852 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولً روبً حسٌن ولٌد -  9

 الصناعً تبارن مجمع 47 وحده:  بجهة

 نمل مكتب عن 16877 برلم 21211521 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً متولً دمحم هانً -  11

 شمه 9 عمارة 62 مج:  بجهة ، والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من االزمه التراخٌص علً الحصول بعد داخلً بضائع

11 

 برلم 21211514 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل مورٌس عرٌان هٌام داخلٌه رحالت مكتب -  11

 الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد) شركات عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب عن 16839

 124 لطعه - 44 مج:  بجهة ،( والدولً

 تورٌدات عن 16842 برلم 21211515 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرٌضه عرفان عاطف شٌماء -  12

 االردنٌه - المباركٌه مول 67 محل:  بجهة ، وكهربائٌه( العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما)  عمومٌه

 بجهة ، ماركت سوبر عن 16853 برلم 21211519 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام دمحم عبده دمحم -  13

 التاسع الحً 1د/14 المطعه/ 72 مجاورة: 
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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

 تورٌد عن 16858 برلم 21211511 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محروس دمحم حمدي دمحم -  14

 47 لطعه االردنٌة ارضً دور الماسه مول د عماره 7 محل:  بجهة ، صناعً امن مهمات وتركٌب

 محل عن 16872 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطً سالم المصٌلحً افتخار -  15

 ثان - 3 شمه - 31 عماره - 61 المجاورة:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تورٌدات عن 16865 برلم 21211518 فى لٌد ، 4111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زحافه دمحم دمحم فتحً دمحم -  16

 االول الدور 65 عمار 4 مج:  بجهة ، العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما عمومٌه

 بماله عن 16884 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته علً احمد ٌوسف سامح -  17

 62 مجاورة 2 رلم محل 7:  بجهة ، تموٌنٌة

 سوبر عن 16873 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسً العزٌز عبد دمحم دمحم محمود -  18

 81 لطعه 1 محل 19 مج:  بجهة ، ماركت

 سوبر عن 16849 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد دمحم دمحم دمحم مدٌحه -  19

 االسالم نور شارع/  ب لطاع 292 لطعه 11 الحً:  بجهة ، غذائٌة مواد ماركت

 معادن تشغٌل عن 16887 برلم 21211524 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم حسن ولٌد -  21

 3 بً الصغٌرة الصناعات مجمع 41 وحده:  بجهة ، العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما عمومٌة وتورٌدات

 ، منزلٌه ادوات عن 16881 برلم 21211523 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا ناثان شحاته مٌنا -  21

 59 مجاورة سنتر الشروق 6 رلم محل:  بجهة

 تجاره عن 16841 برلم 21211515 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم محمود جمال ابراهٌم -  22

 االردنٌه_ 32_ العمار_ 311 وحده:  بجهة ، معادن طالء كٌماوٌات

 بماله عن 16883 برلم 21211523 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن احمد احمد دمحم مصطفً -  23

 64 مجاورة 2 رلم محل:  بجهة ، تموٌن

 حداٌد عن 16869 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولً السالم عبد ثروت هناء -  24

 ارضً دور 3 سً ام 48 اولً وحهالد مول المدس 1 محل:  بجهة ، ومماوالت وتشطٌبات وبوٌات

 نمل مكتب عن 16837 برلم 21211514 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوي دمحم عبدالعاطً دمحم -  25

 288 بالعمار مكتب:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد) داخلً بضائع

 ثانً دور والتعلٌم التربٌه تمسٌم

 تجارة عن 16863 برلم 21211517 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلٌم عبد الهادي عبد عصام دمحم -  26
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 عن 16844 برلم 21211515 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالرحمن عبدالسالم حسن -  27

 43 مجاورة االول الدور 141:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما) وتورٌدات عامه مماوالت
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 وشراء بٌع عن 16899 برلم 21211525 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً فوزي دمحم علً دمحم -  31

 9 عماره الممصود عبد مجمع 11 محل:  بجهة ، محمول واكسسوارات محمول

 دعاٌه عن 16882 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم دمحم ابراهٌم دمحم اسالم -  31

 الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف واصدار والحراسه واالمن العماله تورٌد عدا فٌما عمومٌه وتورٌدات وطباعه واعالن

 فً( 1684/ 3171 رلم امنٌة بموافمه) االزمه التراخٌص علً الحصول بعد رٌهالعسك والمالبس واالنترنت والمصاحف

 61 مجاورة 55 رلم لطعه االرضً بالدور وحده:  بجهة ، 2121/4/21

 عن 16843 برلم 21211515 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد عبدالعزٌز مسلم رجب -  32

 ٌونس عبدالعزٌز ناصرعبدالحمٌد/  ملن_ العفٌفً شارع 9:  بجهة ، متنوع معدنً مكتبً اثاث تصنٌع

 عن 16843 برلم 21211515 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد عبدالعزٌز مسلم رجب -  33

 ملٌون 6 الجنوبٌه المنطمه 115 لطعه:  بجهة ، متنوع معدنً مكتبً اثاث تصنٌع

 تصنٌع عن 16868 برلم 21211518 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحمٌن دمحم عبدالحافظ رمضان -  34

 واالعالن الدعاٌة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌدات دون)  عمومٌة وتورٌدات كهربائٌة وادوات واسالن كابالت وتورٌد

 االرضى بعد االول بالدور 4 رلم محل العشماوى ش 41:  بجهة ،( 

 تصنٌع عن 16868 برلم 21211518 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحمٌن دمحم عبدالحافظ رمضان -  35

 واالعالن الدعاٌة تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر تورٌدات دون)  عمومٌة وتورٌدات كهربائٌة وادوات واسالن كابالت وتورٌد

 الجنوبٌة المنطمة - الصغٌرة المجتمعات - ج مجمع - 55 رلم وحدة:  بجهة ،( 

 عن 16848 برلم 21211519 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسمان وشً لتجارة موسً اسمان -  36

 العاشر الحً جنوب 3 محل:  بجهة ، االسمان وشً تجارة

 ، ماركت سوبر عن 16866 برلم 21211518 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدنً احمد دمحم حسنً -  37

 4 مج سوق 21 محل:  بجهة

 مماوالت عن 16855 برلم 21211511 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبً دمحم احمد محسن مأمون -  38

 12 ع 12 ش 5 مج:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات وتعمٌر وانشاء عامه

 هـ نموذج

 صباغه عن 16854 برلم 21211511 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي دمحم علً ناصر دمحم -  39

 5 اٌه الصناعٌه المنطمه - 218 لطعه:  بجهة ، وتجهٌزها منسوجات وصباغه

 شواي عن 16867 برلم 21211518 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاملً عبدالستار دمحم اٌمان -  41

 3 سً ام 48 ق 1 مرحله مول المدس 42 محل:  بجهة ، سمن

 عن 16885 برلم 21211523 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوي احمد دمحم السمٌع عبد احمد -  41

 3 بً الصغٌر الصناعات مجمع 181 وحده:  بجهة ، المعادن وتشكٌل خراطه

 وتعبئه تجارة عن 16886 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان دمحم سمٌر زٌاد -  42

 11 الحً 77 مجاورة 266 لطعه:  بجهة ، الغذائٌة المواد

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد ابراهٌم هللا عبد محسن عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب -  43

 البري النمل تنظٌم جهاز من االزمه التراخٌص علً الحصول بعد عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب عن 16898 برلم 21211525

 االرضً الدور ج لطاع 717 لطعه 11 الحً:  بجهة ، والدولً الداخلً

 تورٌدات عن 16851 برلم 21211519 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزٌز احمد وفاء -  44

 أ9 لطعه - 42 مج:  بجهة ، العماله وخدمات واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما عمومٌه
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وتغلٌف تعبئه عن 16878 برلم 21211521 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم دمحم الدٌن جمال اٌمن -  45

 29 مجاورة - 211 لطعه:  بجهة ، وتصدٌر

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسً حسن الرحمن عبد دمحم عمال ونمل داخلٌة رحالت مكتب -  46

 البري النمل تنظٌم جهاز من االزمه التراخٌص علً الحصول بعد عمال ونمل داخلٌة رحالت مكتب عن 16874 برلم 21211519

 1 الحً 23 عمارة 22 شمه:  بجهة ، والدولً الداخلً

 ، صٌدلٌة عن 16893 برلم 21211524 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم خلود/ الدكتوره صٌدلٌه -  47

 االرضً الدور 32 و 31 وحده 29 المطعه:  بجهة

 تجارة عن 16847 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان حسنً احمد ولٌد -  48

 المدٌنة مركز االتوبٌس محطه 5 رلم محل:  بجهة ، بالتجزئه والفاكهه خضروات

 عن 16862 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم الرحٌم عبد الرؤف عبد -  49

 2111 سٌنكو مبنً 23 وحده:  بجهة ، العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما عمومٌة تورٌدات

 عن 16864 برلم 21211517 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن الرحمن عبد احمد الاله عبد -  51

 ارضً 12 عمارة 23 شمه 59 مج:  بجهة ، الرخام وتصنٌع وتجارة تورٌد

 خراطه عن 16888 برلم 21211524 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌاده دمحم دمحم شعبان مصطفً -  51

 3 بً الصغٌره الصناعات مجمع 199 وحده:  بجهة ، عامه

 تورٌدات عن 16861 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه ابراهٌم دمحم سمٌر دمحم -  52

 الوحده:  بجهة ، العماله تورٌد وعدا واالنترنت الكمبٌوتر ٌخص ما عدا صناعٌة وحلول كهربائٌة دوائر وتصنٌع كهربائٌة وتركٌبات

 الصناعى تبارن مجمع - 21

 تورٌدات عن 16861 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه ابراهٌم دمحم سمٌر دمحم -  53

 بردٌن:  بجهة ، العماله تورٌد وعدا واالنترنت الكمبٌوتر ٌخص ما عدا صناعٌة وحلول كهربائٌة دوائر وتصنٌع كهربائٌة وتركٌبات

 شحاته صالح عبدهللا ملن

 تجارة عن 16856 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمود احمد رٌنا -  54

 221 رلم مكتب - الجوهرة مول:  بجهة ، وهندسٌه كهربائٌة وتورٌدات

 ضبط عن 16881 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومً دمحم عبدالحلٌم سحر -  55

 2 واٌه 1 اٌه بٌن الصناعٌه المنطمه/  2 عنبر الند جرٌن مجمع 1/2 رلم وحده:  بجهة ، الدٌزل ورشاشات طلمبات

 عدد تورٌدات عن 16841 برلم 21211515 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن سلٌم خالد -  56

 االردنٌه - 3 سنتر المصرٌه 22 رلم محل:  بجهة ، مصانع ومستلزمات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس  العمومٌه والمماوالت االنشاءات  ،  شركة   وشرٌكه الشحات دمحم طه السٌد -  1

 - 25 مجاورة - 35 لطعه - الثانً الدور - 4 رلم شمه:  بجهة ، العمومٌه والمماوالت االنشاءات عن ، 16838 برلم 21211514

 رطهالش تمسٌم



 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

 وتجمٌع العمومٌة والتورٌدات الكهربائٌة والتركٌبات التورٌدات   ،  شركة   وشرٌكة حارس دمحم الممصود عبد السٌد شركة -  2

 21211519 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   العماله وتورٌد نت واالنتر الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما الكهربائٌة اللوحات

 الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما الكهربائٌة اللوحات وتجمٌع العمومٌة والتورٌدات الكهربائٌة والتركٌبات التورٌدات عن ، 16846 برلم

 6 أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمه 268 رلم لطعه:  بجهة ، العماله وتورٌد نت واالنتر

 ،  عن ، 16914 برلم 21211527 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته عبدالحمٌد عطٌه رضا -  3

 1 رلم وحده - االرضً الدور - 121 لطعه - 61 المجاورة:  بجهة

 21211514 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  المعادن وتشكٌل تشغٌل  ،  شركة   وشرٌكٌة ناٌف دمحم احمد شركه -  4

 للصناعات العاشر زهراء مجمع بمشروع ج مبنً 313,312 رلم الوحدتٌن:  بجهة ، المعادن وتشكٌل تشغٌل عن ، 16836 برلم

 4 رلم لطعه السادس الحً شمال بمنطمه الصغٌره

 والتورٌدات العامه والمماوالت والمعدات االلكترونٌة االجهزة تجارة  ،  شركة   وشرٌكٌه فارس الحمٌد عبد دمحم احمد/ شركه -  5

 16891 برلم 21211524 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس   العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما العمومٌة

 وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما العمومٌة والتورٌدات العامه والمماوالت والمعدات االلكترونٌة االجهزة تجارة عن ،

 الرابعه المرحله االردنٌة مول 82 وحده:  بجهة ، العماله

 الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات عماري واستثمار عامه مماوالت  ،  شركة   وشرٌكه عبدالعظٌم صالح احمد -  6

 واستثمار عامه مماوالت عن ، 16871 برلم 21211519 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس(  العماله وتورٌد واالنترنت

 مشروع 1 عماره 3 رلم ادارٌه وحده:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات عماري

 مول المدس

  عن ، 16911 برلم 21211531 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته سالم محمود دمحم رضا شركه -  7

 6أ عٌهالصنا المنطمه - 2 رلم انتاج عنبر - 136/24 رلم المطعه:  بجهة ،

 1111110111   مالها ،رأس   العمومٌة والمماوالت العمارات مجال فى االستثمار  ،  شركة   وشركاه بدوى سٌد الدٌن حسام -  8

 عمارة - 19 مجاورة:  بجهة ، العمومٌة والمماوالت العمارات مجال فى االستثمار عن ، 16861 برلم 21211511 فى ،لٌدت

 الرواد نادى بجوار - 3 شمة - 172

 

  عن ، 16917 برلم 21211531 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   خالد دمحم وشرٌكه صبري اسالم شركه -  9

 االردنٌه - رابعه مرحله الجمله اسواق 11 رلم مكتب:  بجهة ،

 واالمن العماله تورٌد عدا فٌما المرالبه وكامٌرات الحاسب شبكات وتركٌب تورٌد  ،  شركة   وشركاه زكرٌا دمحم اٌهاب -  11

 االنترنت ونموذج العلٌا المانحه الجهه عمد وجود شرٌطه الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد الالسلكٌه والكامٌرات والحراسه

 وكامٌرات الحاسب شبكات وتركٌب تورٌد عن ، 16857 برلم 21211511 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   مختومٌن

 عمد وجود شرٌطه الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد الالسلكٌه والكامٌرات والحراسه واالمن العماله تورٌد عدا فٌما المرالبه

 - االولً المرحله - الجمله اسواق بمشروع االول الدور 14 رلم محل:  بجهة ، مختومٌن االنترنت ونموذج العلٌا المانحه الجهه

 االردنٌه

 واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما) المطاعم واداره العمومٌه والتورٌدات المماوالت  ،  شركة   وشرٌكة لمجدابوا ٌاسر -  11

 واداره العمومٌه والتورٌدات المماوالت عن ، 16897 برلم 21211525 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(  العماله وتورٌد

 أ مدخل 34 رلم ووحدة مكتب - االردنٌه 3 سنتر مصرٌه:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر خدمات عدا فٌما) المطاعم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   8982:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بصٌر فاٌز دمحم عترٌس   - 1

 المٌد محو

  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   8982:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  واالستٌراد للتورٌدات عترٌس   - 2

 المٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   14264:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم انور دمحم فاروق دٌنا   - 3

 المٌد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   6126:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طلبه دمحم انور دمحم فاروق   - 4

 المٌد محو

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   14152:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحكٌم دروٌش شعبان وائل   - 5

 المٌد محو تم  السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   5161:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مصطفً دمحم منً   - 6

 المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211518 تارٌخ وفى ،   14178:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والتورٌدات للمماوالت لطفى   - 7

 المٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211518 تارٌخ وفى ،   12223:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مزروع السٌد دمحم رجب   - 8

 المٌد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   7612:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النجار دمحم دمحم دمحم اشرف   - 9

 المٌد محو

 شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   13881:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحلٌم ابراهٌم عبدالتواب دمحم   - 11

 المٌد محو تم  السجل

 تم   21211523 تارٌخ وفى ،   16111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف علً عبدالكرٌم علً عبدالمادر   - 11

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   12114:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد رشاد ابراهٌم   - 12

 المٌد محو تم

 تارٌخ وفى ،   12114:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد رشاد ابراهٌم عمال ونمل رحالت مكتب   - 13

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211524

 تارٌخ وفى ،   15745:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن نجاح عالء اٌهاب عمال ونمل داخلٌة رحالت مكتب   - 14

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211524



 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

 شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   7483:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  تمساح رضوان عواد عبدالرسول   - 15

 المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   11561:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح عبدالجواد عطٌه دمحم   - 16

 المٌد محو تم

 تم   21211527 تارٌخ وفى ،   15124:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم عبدالمادر عبدالرازق مهدى سامر   - 17

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  15776 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحمن عبد المولً عبد دمحم حسن -  1

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  5723 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المعمار ولوازم الصحٌه االدوات لتجاره المغربً -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  6949 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ألالدٌوس تناغو فوزى عادل -  3

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211517 ، تارٌخ وفً  16441 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف دمحم دمحم السٌد حسن سٌد -  4

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  15381 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حماد دمحم هللا جاب حمدي -  5

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  16188 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالهادى المرسى البهى جمال ابرهٌم -  6

  جنٌه  1111110111، لهما رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  8828 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الٌمٌن ابو حبٌب لطفى رائد -  7

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  862 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعد دمحم دمحم على -  8

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  11119 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم سعٌد دمحم جمٌل -  9

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  15271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العامه للمماوالت المجد ابو -  11

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  15271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والشحومات للزٌوت المجد ابو -  11

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  8986 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العجٌزى دمحم عبدالرحمن موسى -  12

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  16879 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً عبدالمنعم حامد شٌماء -  13

  جنٌه  121110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  7868 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الٌمٌن ابو حبٌب لطفى رأفت -  14

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  15173 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على سلٌمان السٌد دمحم -  15

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  9948 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سلٌمان السٌد وجدى -  16

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  16647 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عجور عثمان عبدالغنً علً -  17

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  5782 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم نصر هللا عبد فتحى -  18

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  14374 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعدون عبدالستار ٌوسف نشوى -  19

  جنٌه  4111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  11123 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دسولى عبدالسالم دمحم دمحم -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  16851 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالعزٌز احمد وفاء -  21

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  8792 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم على سعٌد صالح -  22

 جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 

 

 

 

 


