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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات ليود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   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

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 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
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 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   25215524 تاريخ وفى ،   85675:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعال فراج عبده ناجى   - 31

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   95515:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد دمحم ابتسام   - 32

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   82255:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد على دمحم سحر   - 33

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   55265:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسي حمودم عبدالناصر   - 34

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

 الميد شطب  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   56938:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منازع دمحم منى   - 35

 نهائيا التجاره لترن وذلن

  السجل شطب/محو تم   25215525 تاريخ وفى ،   87992:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود صالح احمد   - 36

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   72935:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السمان بخيت السمان هانى   - 37

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   84951:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد حميد امين مظهر   - 38

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

 شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   68786:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدين شرف السيد على دعاء   - 39

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215526 تاريخ وفى ،   77897:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رسن دانيال يوسف كيرلس   - 45

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   82867:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد على دمحم عبدربه   - 41

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   88553:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرغل احمد صابر مدحت   - 42

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

 شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   71138:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بالل احمد دمحم عبدالراضى حنان   - 43

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   88647:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم دمحم حماده   - 44

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد

  السجل شطب/محو تم   25215527 تاريخ وفى ،   75554:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرج دمحم دمحم عبدالحميد دمحم   - 45

 االصل بماء مع نهائيا عنه لالستغناء وذلن التابع الغاء

 شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   75856:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  يوسف الرب دجا يوسف محفوظ   - 46

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   82722:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عزالدين راشد عاطف ماهر   - 47

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   34857:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد امين الاله عبد   - 48

 للوفاه نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

 شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   72828:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانين ابوزيد عبدالحليم على   - 49

 االصل بماء مع نهائيا عنه لالستغناء وذلن  التأشير بطلب ألغى  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   56223:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم محمود عزالعرب تركيه   - 55

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

 شطب/محو تم   25215535 تاريخ وفى ،   75856:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  يوسف الرب جاد يوسف محفوظ   - 51

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215531 تاريخ وفى ،   88896:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  يونس عبدالنعيم احمد وليد   - 52

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215531 تاريخ وفى ،   85938:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بكر موسى بخيت احمد   - 53

 نهائيا التجاره لترن وذلن الميد شطب

 

 

 

 

 


