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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بٌع عن 95992 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد غرٌب احمد صبحً -  1

 المدٌمه المراغً - خورشٌد الخروعه شارع:  بجهة ، والتعوٌضٌه الطبٌه االجهزة وتوزٌع طبٌه مستلزمات

 عن 95988 برلم 25215525 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفٌتورى صالح السٌد ابراهٌم سامح -  2

 البلد المعموره - 25 شارع من متفرع 6 شارع:  بجهة ، النشاط مجال فً وتورٌدات والتنمٌب الحفر ماعدا بترولٌه خدمات

 عن 95959 برلم 25215555 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى عبدهللا التهامى عبدالوهاب عمار -  3

 لسم -  ابٌس كوبرى بجوار الدائرى الطرٌك:  بجهة ، السٌارات صٌانه مركز

 ، مالبس مصنع عن 95924 برلم 25215515 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى انور كرم انور -  4

 ش السٌوف شركة تمسٌم 259 رلم لوط لطعة المحروسة ناصٌه كدستر 51 ص شماعة الفولانى ابولٌر بحوض الكائن العمار:  بجهة

 الملون وادى ش تماطع ابوحرٌد جمٌلة ش من سامى محمود

 عموم عن 95929 برلم 25215515 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االحول الشربٌنى احمد دمحم -  5

 وخدمات النشاط مجال فى والتورٌدات"  19 المجموعة وكذلن السادسة المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما"  والتصدٌر االستٌراد

 باشا سابا - عارف عبدالسالم شارع 112:  بجهة ، البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد الدولى النمل

 7 رلم الوحدة - الثانى -

 ، عطاره بٌع عن 95939 برلم 25215511 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلٌم عبد دمحم احمد دمحم -  6

 طوسون_  التعلٌمٌه االداره امتداد طوسون_  25 شارع:  بجهة

 تورٌدات عن 95941 برلم 25215511 فى دلٌ ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود مبرون دمحم شٌماء -  7

 لسم - السوداء الراس - الفلكى ش اول تورٌل تمسٌم 9 رلم عمار:  بجهة ، غذائٌة مواد

 بعد اتٌلٌه عن 95963 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غرٌب احمد دمحم احمد ادهم -  8

 كامل مصطفى_  كمال احمد شارع 38 بالعمار 2 شمه:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول

 ، بضائع نمل عن 95938 برلم 25215511 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور السٌد حسن اشرف -  9

 لسم - االرضى الدور - سموحه تعاونٌات عمارات سٌتى جاردن ش 69:  بجهة

 عن 95986 برلم 25215525 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حنفً السٌد دمحم  - حنفً مخلالت -  15

 مٌامً - العزٌز عبد بن عمر شارع مع مملد محمود شارع 34 رلم بالعمار 1 رلم محل:  بجهة ، مخلل بٌع

 اكسسوار بٌع عن 95958 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم احمد دمحم اسالم -  11

 لسم - بولكلى - سعود احمد الطٌار ش 75:  بجهة ، حرٌمى

 تأجٌر عن 95919 برلم 25215559 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم نوبى كامل احمد اسالم -  12

 لسم - اللغات دار مدرسة بجوار الناصرٌة الرابعه ابٌس:  بجهة ، رٌاضٌة مالعب

 مماوالت عن 95936 برلم 25215515 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالحمد حسانً عابدٌن احمد -  13

 كمال سٌدي شارع من متفرع ابومٌنا شارع 25:  بجهة ، النشاط مجال فى وتورٌدات عمومٌة

 ادوات بٌع عن 95974 برلم 25215523 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده فرح نسٌم اٌهاب -  14

 لبلً بشر سٌدي - االسالمٌه الصداله مسجد شارع 8:  بجهة ، واثاث منزلٌه
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 تنمٌه عن 95962 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التوابتى حسٌن حسٌن هانم -  15

_  السٌوف معمد ادٌب شارع 28:  بجهة ، الالزمه التراخٌص ع الحصول بعد واالنترنت والحراسة االمن عدا فٌما اطفال مهارات

 شمه

 4:  بجهة ، مكتبه عن 95994 برلم 25215526 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على دمحم عالء -  16

 جلٌم -(  6)  رلم محل - غنٌم فتحى ابراهٌم شارع

 مماوالت عن 95956 برلم 25215554 فى لٌد ، 15555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً الحمٌد عبد سلٌمان دمحم -  17

 مٌامً - مصلح بن مع الماسمً شارع شندي برج:  بجهة ، النشاط مجال فً وتورٌدات

 مصنع عن 89564 برلم 25215556 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه سعد الدٌن نور احمد -  18

 بن محرم راغب شارع من متفرع الٌاسمٌن شارع 15:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تعبئه عن 95925 برلم 25215559 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس خمٌس العاطى عبد شعبان -  19

 الفلكى_  الملن 16 شارع من متفرع االٌمان مسجد شارع 5 عمار:  بجهة ، عطاره وتوزٌع

 عن 95946 برلم 25215517 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع خضرجى سعٌد سمٌر محمود -  25

 لوران البال دمحم ش 15 الرمل:  بجهة ، تكٌٌف وصٌانه بٌع

 عن 95947 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابورٌان عطٌه على دمحم عمرو -  21

 على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار ماعدا فٌدٌو ومونتاج جرافٌن تصمٌمات

 لسم - سموحه - شمه من 2 رلم غرفه الغتورى الدٌن بهاء ش 15:  بجهة ، الالزمه التراخٌص

 وتجهٌز تحضٌر عن 95967 برلم 25215525 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم اسماعٌل السٌد دمحم -  22

 شارع - 364 شارع النادي  فً بٌتن عمارات - C عماره - 1B رلم محل:  بجهة ، والبارده الساخنه والمشروبات الوجبات وبٌع

 سموحه - 38

 استٌراد عن 95943 برلم 25215511 فى لٌد ، 35555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد ابراهٌم جابر -  23

 - الحرمٌن - الزهور مدٌنه 8 ش 8:  بجهة ، عشر التاسعه المجموعه وماعدا السادسه المجموعه من 36 الفمرة ماعدا وتصدٌر

 لسم - 4 شمه - االول الدور

 تنمٌه عن 95922 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد حسن العال عبد عاٌده -  24

 الحضره - االزاله خلف 3 شارع 25:  بجهة ، الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما مهارات

 االرضً بالدور شمه - الجدٌده

 عن 95935 برلم 25215515 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخٌر ابو دمحم المنعم عبد ٌوسف منى -  25

 الرمل رشدى سورٌا ش 22:  بجهة ، طبٌه تحالٌل معمل

 صٌانه ورشه عن 95956 برلم 25215519 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوٌهى ابراهٌم احمد دمحم -  26

 لسم - بحرى بشر سٌدى - حفنى ملن ش 715:  بجهة ، رٌسٌفرات

 تى طباعه عن 95964 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت ابراهٌم مترى مٌنا -  27

 - الدكتور فٌال خلف - ناصر مشروع:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت العسكرٌة المالبس ماعدا شٌرت

 لسم - الثانٌة ابٌس خلف

 سروجً عن 95978 برلم 25215523 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدهللا احمد عبدهللا -  28

 صبرى بنزٌنه خلف شماعه السٌوف:  بجهة ، سٌارات

 عن 95915 برلم 25215556 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو حسن اسامه عمرو اسامه -  29

 شمه من غرفه جناكلٌس_  الحرٌه طرٌك 661:  بجهة ، المطاعم اداره
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 95944 برلم 25215511 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى دمحم ابراهٌم الحمٌد عبد مصطفى -  35

 بحرى العصافره بسٌونى المالزم ش 17 عماره:  بجهة ، 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما وتصدٌر استٌراد عن

 مصنع عن 95965 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى محمود الفاتح احمد رباب -  31

 لسم - بولكلً - دمٌاط ش 18:  بجهة ، العسكرٌة المالبس ماعدا مالبس

 جمركٌه خدمات عن 95977 برلم 25215523 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دار دمحم هانى دمحم عمرو -  32

 سموحه_  النجار مصطفى شارع_  جابر سٌدى ابراج_  الرابع البرج:  بجهة ، والشحن(  الجمركى التخلٌص عدا فٌما) 

 عن 95914 برلم 25215556 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه جرجس عزوز عدلى زكرٌا -  33

 العمار ٌسار 3 رلم التجارى المحل سبورتنج عرفى ش 14:  بجهة ، عامة جزارة

 مطحن عن 95923 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن العزٌز عبد حسن اسالم -  34

 فلمنج - طمازٌن شارع 3:  بجهة ، ومكسرات بن

 الكترونٌات بٌع عن 95916 برلم 25215556 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السٌد محمود طارق -  35

 بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد نت واالنتر والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار فٌماعدا صوتٌات

 الطرٌك بحرى حفنى ملن ش 8: 

 مصنع عن 64226 برلم 25215515 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهٌم حامد دمحم -  36

 162 رلم وحده 2 البالستٌكٌة الصناعات مجمع عبدالمادر زاوٌة:  بجهة ، الكهربائٌة لالجهزة بالستٌكٌة واجزاء س فى بى مواسٌر

 165 و

 مصنع عن 95952 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عطٌه السٌد ابراهٌم -  37

 شماعه السٌوف - الدٌن صالح شارع 63:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس

 بٌع عن 95954 برلم 25215519 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمود الرؤف عبد هللا منه -  38

 جابر سٌدى حجازى عزبه المحمودٌه لنال ش 54:  بجهة ، كهربائٌه اجهزه

 بٌع عن 95927 برلم 25215515 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنٌامٌن مٌشٌل جورج مٌنا -  39

 لسم - بحرى بشر سٌدى - حماد جالل ش 66 عمار ناصٌه 3 رلم محل:  بجهة ، االدوٌة دون طبٌه مستلزمات

 دعاٌه عن 95911 برلم 25215555 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ابراهٌم السالم عبد دمحم -  45

:  بجهة ، الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما واعالن

 153 شمه 29 رلم حرٌد بو جمٌله مع الحموي ٌالوت شارع تماطع

 بٌع عن 95935 برلم 25215511 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى السٌد محمود دمحم باسنت -  41

 الرمل بولكلى الحرٌه طرٌك 496:  بجهة ، حرٌمى عباٌات

 و المأكوالت بٌع عن 95957 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاٌد دمحم دمحم صالح دمحم -  42

 لوران الفمار ذو باشا احمد ش 4 امام مكرر 1 رلم العمار واجهة على أ( 19)  رلم محل:  بجهة ، الجاهزة الوجبات

 منتجات بٌع عن 95959 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحمٌد عبد فؤاد سها -  43

 راهٌمٌةاالب ممفٌس ش 92:  بجهة ، وشنط واحذٌة جلدٌة

 تعلٌم عن 95995 برلم 25215526 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا ابوهاشم السٌد احمد انجً -  44

 الدور- الحرٌة طرٌك 3227:  بجهة ، الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والحراسة االمن عدا فٌما وترجمة لغات

 42 شمة- الرابع
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 ، الومٌتال ورشه عن 95987 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا صبري نمر مٌنا -  45

 الفلكً عزبه الناصر عبد جمال لهوه امام االصالح 16 شارع:  بجهة

 عن 95971 برلم 25215523 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوارث عبد الودود عبد حموده مصطفً -  46

 مٌامً - ابراهٌم اسكندر شارع 5:  بجهة ، الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما وكافٌه ستٌشن بالي

 مغسله عن 95975 برلم 25215523 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنا حبٌب هللا رزق حبٌب نادر -  47

 بحرى بشر سٌدى_  السعٌده الطفوله شارع 7:  بجهة ، سٌارات وصٌانه سٌارات

 عن 95937 برلم 25215511 فى لٌد ، 15555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرح ابو بولس خٌر داوود ماهر -  48

 وزراعه واستصالح التجارٌه المشروعات وتطوٌر واداره كهربائٌه وتورٌدات متكامله عمومٌه ومماوالت وتصدٌر استٌراد

 الرمل جناكلٌس الحرٌه طرٌك من الفمار ذو ش:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول بعد االراضى

 3:  بجهة ، مشغل عن 88621 برلم 25215523 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد دمحم دمحم -  49

 الخٌر برج البدروم مدخل بجوار مكرم عمر مدرسه شارع

 ، ماركت سوبر عن 95981 برلم 25215524 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بسٌونً خمٌس منً -  55

 طوسون- البحرٌة مزلمان المنوره المدٌنه مسجد بجوار الكائن بالعمار 2 رلم محل:  بجهة

 سوبر عن 95957 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل خلٌل الرحمن عبد فرج -  51

 فٌكتورٌا لالوون بن شارع 54:  بجهة ، ماركت

 تسوٌك عن 95917 برلم 25215556 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوره احمد ابراهٌم طارق عمٌر -  52

 الفلكً- االصالح 16 شارع من متفرع 21:  بجهة ، بوٌات

 مكتب عن 95955 برلم 25215517 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد جاد العزٌز عبد جمعه -  53

 ثالث منتزه لسم - كامل مصطفً شارع:  بجهة ، والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز موافمة علً الحصول بعد رحالت

 صٌانة عن 95982 برلم 25215524 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المدنً دمحم عبدالحمٌد سمٌر وسام -  54

 من منصور نبٌل ش 45:  بجهة ، الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما وموباٌالت كمبٌوتر اجهزة

 محل- بولكلً كامل مصطفً

 ادوات بٌع عن 95955 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جالل فرٌد دمحم احمد انس -  55

 لبلً بشر سٌدي رفعت حسن بشارع 15 عمار:  بجهة ، دٌكور

 تنظٌم عن 95918 برلم 25215556 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى حسن ابراهٌم خلٌل دمحم -  56

 ش 18:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد نت االنتر خدمات عدا فٌما الحفالت لاعات واداره ومؤتمرات حفالت

 جابر سٌدى الحكمه دار برج سورٌا

 ونظافه صٌانه عن 95913 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نفادى دمحم رجب مصطفى -  57

 لسم - المزازٌن ارض - باكوس - السوق محطه 112 خلف:  بجهة ، والحراسة االمن دون المنشأت

 بٌع عن 95925 برلم 25215515 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد محمود عبدالعال حمدى احمد -  58

 رشدى - الرومانى المعسكر مع لٌان الفرٌد 1 عمار 2 محل:  بجهة ، ومغلفة جاهزة ومشروبات اطعمة

 فٌما استٌشن بالى عن 95976 برلم 25215523 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود دمحم على -  59

 بالزا جرٌن النصر ش من متفرع 6 ش 2 عمار:  بجهة ، الالزمة التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا

 محل عن 95989 برلم 25215525 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوكلٌله عٌد ابراهٌم علً دمحم -  65

 بحري المندره-المندره جامع ش من متفرع السوق شارع 8:  بجهة ، جزارة



 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 95969 برلم 25215523 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلً حسن دمحم ابراهٌم احمد -  61

 سموحه - باشا ممصود شارع 15 - 3 رلم محل:  بجهة ، اطفال ولعب مكتبٌه ادوات

 مهارات تنمٌه عن 95979 برلم 25215523 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن الشرٌف امل -  62

 شارع:  بجهة ، الالزمه التراخٌص استصدار بشرط والبدنٌه الذهنٌه االعاله برامج دون سنوات االربع السن فوق لالطفال بشرٌه

 اول المنتزه_  لبلى العصافره_  عرامه 35

 عن 95983 برلم 25215524 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالسمٌع فتحً مصطفً -  63

 باشا سابا عارف السالم عبد ش 26:  بجهة ، المأكوالت وطهً تجهٌز

 كافٌترٌا عن 48578 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه محمود عبدالمنعم عاطف -  64

 ابولٌر - محل - المدٌمه المحطه شارع 18:  بجهة ،

 95949 برلم 25215518 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالمجد نبٌل غاده/  للتصدٌر ابوالمجد -  65

 لسم - حماد جالل ش من متمرع 13 ش 36:  بجهة ، تصدٌر عن

 تجهٌز عن 95968 برلم 25215525 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رٌاض عبده مجدى ابانوب -  66

 سكوٌر سٌتى(  29)  الوحدة الكورنٌش طرٌك كامل مصطفى - المسلحة الموات عمارات:  بجهة ، السرٌعة البرجر وجبات وتمدٌم

 بالمٌزان مول

 عن 95985 برلم 25215524 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد السٌد شعبان هبه -  67

 دمحم ش شمة من حجرة 3:  بجهة ،(  العمالة وتورٌد الكمبٌوتر عدا فٌما)  واالضافة بالخصم المالزمة الجهات مع عمومٌة تورٌدات

 شمة من حجرة غبلاير - بدر

 تورٌد عن 95984 برلم 25215524 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شواره احمد السعٌد دمحم محمود -  68

 1 باكٌه - كامل مصطفى الحرٌة طرٌك 378:  بجهة ، وتورٌدات ٌدوٌة مصنوعات

 عن 95993 برلم 25215526 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبٌبه حسٌن الحمٌد عبد مصطفى ساره -  69

 ، الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله وتورٌد والحراسه واالمن نت االنتر خدمات عدا فٌما واسرٌه بشرٌه مهارات تنمٌه

 جابر سٌدى سموحه المضاه تمسٌم 353 ش:  بجهة

 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المهارات لتنمٌه الخولً)  الخولً الحلٌم عبد ابراهٌم دمحم سوهندا -  75

 بعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما سنوات االربع سن فوق لالطفال بشرٌه مهارات تنمٌه عن 95972 برلم 25215523

 شمه - علوي االول - الجدٌده الحضره - الجمٌزه شارع مع العلٌم عبد شارع ناصٌه:  بجهة ، الالزمه التراخٌص علً الحصول

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 النشاط مجال فى وبترولٌه بٌئٌه وخدمات عامه وتورٌدات عمومٌة مماوالت  ،  شركة   وشركاها سلٌم دمحم سلٌمان سلوى -  1

 عن ، 95953 برلم 25215519 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   العمالة تورٌدات وماعدا والحراسة االمن فٌماعدا

 بجهة ، العمالة تورٌدات وماعدا والحراسة االمن فٌماعدا النشاط مجال فى وبترولٌه بٌئٌه وخدمات عامه وتورٌدات عمومٌة مماوالت

 حمامات كلٌوباترا طٌبه شارع مكرر 216 رلم بالعمار العمار مدخل امام االرضً الدور فى 1 رلم المكتب: 

 تورٌد فٌماعدا البٌئٌة والخدمات النشاط مجال فى والتورٌدات العمومٌة المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه دفشر دمحم على شكرى -  2

 مجال فى والتورٌدات العمومٌة المماوالت عن ، 95948 برلم 25215517 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  العماله

 الفلكى شارع من رضا شارع:  بجهة ، العماله تورٌد فٌماعدا البٌئٌة والخدمات النشاط



 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

 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس    ،  شركة   والفاكهه الخضر لتجاره وشركاه العال عبد محروس احمد الناصر عبد -  3

 بالنزهه والفاكهه للخضر الجمله بسوق جمالون أ 29 رلم المحل سدس:  بجهة ،  عن ، 96518 برلم 25215531

   مالها ،رأس  واكسسوارات حداٌد تجارة  ،  شركة   استٌل الٌكس شركة ALEX STEEL - عبدالمادر واحمد عبدالمادر مروان -  4

 المدخل الناصرٌة الرابعة شارع 54:  بجهة ، واكسسوارات حداٌد تجارة عن ، 95965 برلم 25215525 فى ،لٌدت 155550555

 الملعب بجوار الثانى

 البٌطرٌه والمستلزمات االدوٌة وتورٌد التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد  ،  شركة   وشركاه خلٌل عبدالفتاح خلٌل -  5

 االستٌراد عن ، 95985 برلم 25215524 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  بٌطرٌه خام ومواد االعالف واضافات

 رلم المكتب:  بجهة ، بٌطرٌه خام ومواد االعالف واضافات البٌطرٌه المستلزماتو االدوٌة وتورٌد التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر

 شماعه السٌوف- كامل مصطفً وشارع حسونه امٌن دمحم شارع ناصٌه-كارفور فوق 2 برج التاسع بالدور 653

 انواعها بكافة الجاهزة المالبس تصنٌع  ،  شركة   الشٌهى دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم اسالم - الجاهزة المالبس لتصنٌع الشٌهى -  6

 انواعها بكافة الجاهزة المالبس تصنٌع عن ، 95961 برلم 25215525 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  واشكالها

 المندرة - المعمورة صدر مستشفى باب امام المهندس النبوى شارع:  بجهة ، واشكالها

 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  العمومٌه المماوالت  ،  شركة   وشركاه الممصود عبد عبده دمحم ٌوسف -  7

 سموحه - فٌكتورعمانوٌل مٌدان شارع 39:  بجهة ، العمومٌه المماوالت عن ، 95991 برلم

   مالها ،رأس   الجاهزة المالبس تجارة  ،  شركة   وشركاه خطاب عبدالسالم دمحم عبدالسالم محمود-لت اوت خطاب محمود -  8

 الدٌن بهاء دمحم شارع ج 97:  بجهة ، الجاهزة المالبس تجارة عن ، 95928 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555

 محل- سموحة-الغتوري

 الموارد وتطوٌر وتدرٌب لتنمٌة مركز وتشغٌل والامة الكتب وتوزٌع نشر  ،  شركة   وشرٌكها وهٌب شرٌن -  شرٌن كتب -  9

 الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف واصدار العمالة وتورٌد والحراسة االمن عدا فٌما البشرٌة

 والامة الكتب وتوزٌع نشر عن ، 95926 برلم 25215515 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص علً

 والمجالت الصحف واصدار العمالة وتورٌد والحراسة االمن عدا فٌما البشرٌة الموارد وتطوٌر وتدرٌب لتنمٌة مركز وتشغٌل

 الدور - DHL بجوار المطار طرٌك شارع:  بجهة ، الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب

 4 رلم غرفة االول

 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  واالنشاءات المتكاملة العامه المماوالت  ،  شركة   وشركاه مصطفى على دمحم عماد -  15

 شمة - االول الدور - جلٌم - الجٌش شارع 375:  بجهة ، واالنشاءات المتكاملة العامه المماوالت عن ، 95933 برلم 25215515

 1555550555   هامال ،رأس   الجلدٌه والمصنوعات والمنسوجات االلمشه وتورٌد تصدٌر  ،  شركة   وشركاه الدربً دمحم -  11

 شارع 36:  بجهة ، الجلدٌه والمصنوعات والمنسوجات االلمشه وتورٌد تصدٌر عن ، 95915 برلم 25215555 فى ،لٌدت

 شمه - االرضً الدور - عبده كفر - راجً ابراهٌم الدكتور

 والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما الورلٌه الطباعه اعمال  ،  شركة   وشركاه السٌد دمحم احمد -  12

 عن ، 95945 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت

 التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما الورلٌه الطباعه اعمال

 العواٌد 5 رلم شارع 21 رلم العمار:  بجهة ، الالزمه

 1555550555   مالها ،رأس   االدوٌه توزٌع و وتجارة الصٌدلٌات ادارة  ،  شركة   الصٌدلٌات إلدارة وشركاه داود ساهر -  13

 لبلً بشر سٌدي الماهره شارع:  بجهة ، االدوٌه توزٌع و وتجارة الصٌدلٌات ادارة عن ، 95958 برلم 25215519 فى ،لٌدت

 2 و 1 رلم شمه - علوي االول الطابك 19 رلم عمار

 ،  عن ، 96555 برلم 25215526 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه كامل خالد/ كامل ال -  14

 المٌاه وابور الدسولً جالل شارع 122 خلف:  بجهة



 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

 ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   العماله تورٌد ماعدا - وتورٌداتها افٌهاتالك اداره  ،  شركة   وشرٌكته احمد دمحم هشام -  15

 ستً جاردن - الفتح شارع 82:  بجهة ، العماله تورٌد ماعدا - وتورٌداتها الكافٌهات اداره عن ، 95975 برلم 25215523 فى

 (2) سموحه

 عدا فٌما تسوٌمٌه الكترونٌه منصه اداره  ،  شركة   Digital Marts مارتس دٌجٌتال - وشركاها لادوس زكً عزت ندي -  16

 برلم 25215525 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد والمجالت الصحف اصدار

:  بجهة ، الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما تسوٌمٌه الكترونٌه منصه اداره عن ، 95966

 شمه - رشدي - سورٌا شارع من متفرع مورٌسون شارع أ3

   مالها ،رأس   الدولى والنمل والتصدٌر البحرى الشحن  ،  شركة   وشرٌكها بدٌوي احمد دمحم فتحى رٌهام شركه -  17

 بالعمار الكائنه الشمه:  بجهة ، الدولى والنمل والتصدٌر البحرى الشحن عن ، 95934 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555

 - الثالث بالدور 5 رلم شمه افندي نوح شارع 5 رلم

  عن ، 96517 برلم 25215531 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه حجازى على صالح دمحم -  18

 الجدٌدة ضرةالح الزهور ش وجٌه عالء عمارة علوى االول بالدور 2 رلم شمة:  بجهة ،

 واالنترنت والحراسة االمن فٌماعدا البشرٌة المهارات وتنمٌه التدرٌب  ،  شركة   وشرٌكتها ابوالخٌر ابراهٌم دمحم هللا منه -  19

 وتنمٌه التدرٌب عن ، 95912 برلم 25215555 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد

 دمحم دمحم الدكتور شارع 17:  بجهة ، الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت والحراسة االمن فٌماعدا البشرٌة المهارات

 -( مكتب) الشمة من حجرة 9 رلم شمه الثانً الدور الفحام

  فمط واالضافه بالخصم الملزمه الجهات مع العمومٌه المماوالت اعمال  ،  شركة   وشرٌكته جرجس مسعد صبحً مكرم -  25

 بالخصم الملزمه الجهات مع العمومٌه المماوالت اعمال عن ، 95951 برلم 25215518 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس

 فٌكتورٌا - حفنً الملن شارع من ممتاز شارع 76 رلم بالعمار الرابع بالدور الكائنه الشمه:  بجهة ، فمط واالضافه

   مالها ،رأس   العمارى والتسوٌك االستثمار  ،  شركة   السٌاحً والتسوٌك لالستثمار - العمارٌة( فٌجٌن)  وشرٌكته زاٌد احمد -  21

 - بولكى الحرٌه طرٌك 493:  بجهة ، العمارى والتسوٌك االستثمار عن ، 95945 برلم 25215511 فى ،لٌدت 255550555

 الصحف اصدار عدا فٌما واالعالن والدعاٌه العماري التسوٌك  ،  شركة   وشركاه الهجام دمحم حسن دمحم حسن شركه -  22

 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت

 الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما واالعالن والدعاٌه العماري التسوٌك عن ، 95973 برلم 25215523

 شمه - باشا سابا - العاشر الدور - هاشم بن حسن شارع 5:  بجهة ، الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والمصاحف

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   77624:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو دمحم رٌاض ممدوح احمد   - 1

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 4 بتارٌخ 16176 رلم محو بامر 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   25215554 تارٌخ وفى ،   83924:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن ابراهٌم السٌد انور   - 2

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 4 بتارٌخ 16177 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   78175:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجٌار ابراهٌم على انور احمد   - 3

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/4 بتارٌخ 16178 برلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   65332:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض شعبان عمرى سمٌر   - 4

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 5 بتارٌخ 16179 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   63336:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور خلٌل حلٌم مجدي حلٌم   - 5

 نهائٌا التجاره لترن  2521/  5/ 6 بتارٌخ 16185 رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   21656:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حكٌم ولٌم جاكلٌن   - 6

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 9 بتارٌخ 16183 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   95152:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود دمحم ٌوسف صفٌه   - 7

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/15 فى 16187 رلم محو بامر شطب

:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلوع مصطفً محمود السٌد محمود - التوزٌع و للتجارة سلوع/   الى التجارى االسم تعدل   - 8

 التجارة لترن 2521/5/15 تارٌخ فى 16186 برلم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   46476

 نهائٌا

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   46476 : برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفً محمود السٌد محمود   - 9

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/15 تارٌخ فى 16186 برلم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   37337:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن نور عطٌة فهمى عزٌز دمحم   - 15

 نهائٌا التجارة لترن 2521/  5/  15 بتارٌخ 16184 برلم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   13386:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محجوب مهنى عبدالحسٌب محاسن   - 11

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/15 بتارٌخ 16185 برلم محو بامر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   89595:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دراز همام احمد دمحم   - 12

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/  18 بتارٌخ 16191 برلم محو بأمر

 تم  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   65987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  برجل دمحم عبدربه احمد   - 13

 2521/ 5/  18 بتارٌخ  16192 برلم محو بأمر الفرع الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   94816:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  امٌن فاروق دمحم دمحم نٌرمٌن   - 14

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 19 بتارٌخ 16193 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   67681:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مسعد مٌدعبدالح فؤاد احمد   - 15

 نهائٌا التجارة لترن 2521/  5/  19 بتارٌخ 16194 برلم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   95992:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد محمود ٌسري دمحم عبٌر   - 16

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 19 بتارٌخ 16195 رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   87556:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجٌد عبدالمادر احمد رامً   - 17

 نهائٌا التجارة ترن بسبب 2521/5/25 فى 16196 رلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   32648:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزٌز عبد المنعم عبد دمحم   - 18

 2521/  5/ 25 بتارٌخ 16197 رلم محو بامر 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

   25215523 تارٌخ وفى ،   94458:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماده احمد لاسم احمد مجدى/  للرحالت الماسم   - 19

 نهائٌا التجارة ترن بسبب 2521/5/23 فى 16199 رلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   93834:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرغلى دمحم ابراهٌم شرٌف   - 25

 نهائٌا التجارة لترن 2521/ 5/  23 بتارٌخ 16198 برلم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   37629:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم مصطفً احمد رضا   - 21

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/24 بتارٌخ 16255 برلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   31422:  برلم دهلٌ سبك  ،  فرد تاجر  ،  زكى  الدٌن عز عبٌر   - 22

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/24 بتارٌخ 16251 برلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   78934:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بركات محمود على عطٌه بركات   - 23

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/  25 بتارٌخ 16252 برلم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25215525 تارٌخ وفى ،   82185:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سردٌنه السٌد محمود كمال دمحم اسالم   - 24

 االخر الرئٌسى شطب تم 2521/  5/ 25 بتارٌخ 16256 رلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   88567:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لوره ابو ابراهٌم حسن ابراهٌم رنا   - 25

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/25 بتارٌخ 16255 برلم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   49142:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا خٌر الممصود عبد عبده دمحم   - 26

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/25 بتارٌخ 16254 برلم محو بامر شطب  السجل

 تارٌخ وفى ،   49142:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعٌل الممصود عبد عبده دمحم/  الى التجارى االسم ٌصحح   - 27

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/25 بتارٌخ 16254 برلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   25215525

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   48554:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد خلٌفه محمود ٌاسر   - 28

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/  25 بتارٌخ 16257 برلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   41942:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا فرج سامر/ د صٌدلٌة   - 29

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 25 بتارٌخ 16253 رلم محو بامر شطب

 تم   25215526 تارٌخ وفى ،   51245:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرحٌم عبد مصطفى عاشور مصطفى   - 35

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/  26 بتارٌخ 16258 برلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   81176:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمود احمد طارق اسالم   - 31

 نهائٌا التجارة لترن 2521/  5/  27 بتارٌخ 16215 برلم محو بأمر شطب  السجل

   25215527 تارٌخ وفى ،   71825:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البناء مواد لتورٌد التوفٌك/  توفٌك عباس توفٌك مى   - 32

 نهائٌا التجارة لترن 2521/  5/  27 بتارٌخ 16259 برلم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   45522:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبده حلمى ممدوح   - 33

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/ 35 بتارٌخ 16215 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   13547:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نوار مٌخائٌل عوض اٌمان   - 34

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/  35 بتارٌخ 16213 برلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   95776:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن على دمحم مصطفى دمحم   - 35

 2521/5/35 فى 16211 رلم محو بامر شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   29659:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسى جابر جابر ابراهٌم   - 36

 نهائٌا التجارة لترن 2521/5/35 بتارٌخ 16212 برلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   29475:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمادر محمود صباح   - 37

 نهائٌا التجارة لترن 2521/  5/  31 بتارٌخ 16218 برلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   36192:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محروس احمد عبدالناصر   - 38

 نهائٌا التجاره لترن 2521/  5/  31 بتارٌخ 16216 برلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   84125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لندٌل دمحم السعٌد عبدالفتاح   - 39

 نهائٌا التجارة لترن 2521/  5/  31 بتارٌخ 16217 برلم محو بأمر شطب

 

 

 

 

 


