
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ماٌو شهر ىابشوا جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : لتجارىا السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

 عن 8936 برلم 21211515 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد محمود عبدالتواب محمود -  1
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 دمحم علً حسٌن/ملن لارون- لوته:  بجهة ،( الالزمة التراخٌص على بعدالحصول)محاجر
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 عبدالمجٌد عبدالجمٌل كساب/ملن طبهار-طحاوي:  بجهة ، منظفات

 بجهة ، تموٌنٌة بمالة عن 8942 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً فاروق علً دمحم -  17

 علً دمحم السٌد عبٌر/ملن النصارٌة: 

 تجارة عن 8944 برلم 21211511 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد شعبان فاروق عبدالتواب -  18

 فرج السٌد علً/ ملن المأمور شارع:  بجهة ، الكهربائٌة االجهزة
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  عن ، 8962 برلم 21211524 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته ابوالماسم معبد اسماعٌل حسٌن -  1
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  
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 ترن  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   6181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عاشور حسنً عالء   - 1

 االخر الرئٌسً بالمحل النشاط

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   6181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عاشور حسنى عالء   - 2

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   8685:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً حسٌن عالم دمحم   - 3

 نهائٌا التجارة لترن مشطوب
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 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   6781:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌة دمحم ربٌع احمد   - 5

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   7331:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على احمد دمحم جاسم ابو   - 6

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211518 تارٌخ وفى ،   6778:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم شعبان رمضان احمد   - 7

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   6141:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عرابى بركات عرابى احمد   - 8

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   8413:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌاسٌن صوفً حسن دمحم   - 9

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   6224:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم بدوى ٌس   - 11

 نهائٌا النشاط لترن مشطوب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  7163 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لطب دمحم جمال دمحم -  1

  جنٌه  6111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  6674 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى على حمد والى -  2

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  8611 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً عبدالكرٌم احمد اسامه -  3

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  6153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محروس هاشم سٌد دمحم -  4

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  8896 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عبداللطٌف حسن سحر -  5

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  8591 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم السٌد نجدي دمحم -  6

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  8791 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالحارث ابراهٌم دمحم عبدهللا -  7

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  1587 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد احمد دمحم السٌد -  8

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر
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   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211514 تارٌخ وفً 8436    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ دمحم ابوالسعود دمحم -  1

 جاد صبره ابوزٌد دمحم/ملن العجمٌٌن بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211514 تارٌخ وفً 5537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد العلٌم عبد شعبان ٌوسف -  2

  االهرام حدائك- ط منطمة 353 عمارة فً والكائن عامة مماوالت نشاط عن فرعً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 8934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم كمال احمد -  3

 دمحم كمال رجب/ ملن- اباظة المصلٌة شارع -لارون

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 8935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلمانً عبدالمادر شلمانً فاٌزه -  4

 عبدربه عبدالفتاح الدٌن جمال/ملن-الثانٌة المرٌة-لارون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 8936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد محمود عبدالتواب محمود -  5

 محمود عبدالتواب دمحم/ ملن العجمٌٌن ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 8937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد رزق سالمه هاشم -  6

 دمحم محمود السٌد/ ملن طبهار ،

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 8938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعلٌم مداح جمعه -  7

 دمحم محمود السٌد/ملن طبهار

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صالح عبدالرحمن لٌله -  8

 محمود دمحم علً/ملن لارون-الخلطه-ابوحدٌف عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 7172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم كامل مصطفى طارق -  9

 عبدالبالً مرزوق ابراهٌم احمد/ ملن العجمٌٌن بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم صالح ابراهٌم دمحم -  11

 عبدالحمٌد شاكر ربٌع حامد/ملن الجمهورٌة شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 7152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌع دسولى محمود دمحم -  11

 العروبه ش م1 شارع 5 د االكبر الناصر شارع9 فً والكائن عامة مماوالت مكتب نشاط عن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم عٌد فكٌهه -  12

 رزق جمعه عبدالتواب عٌد/ ملن عبود كفر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8942    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً فاروق علً دمحم -  13

 علً دمحم السٌد عبٌر/ملن النصارٌة ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8944    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد شعبان فاروق عبدالتواب -  14

 فرج السٌد علً/ ملن المأمور شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشكلً احمد دمحم دمحم مصطفى محمود -  15

 احمد دمحم دمحم مصطفى/ ملن الجمهورٌة شارع ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 7794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعبود عبد دمحم مصطفى دمحم -  16

 عجمً دمحم ابراهٌم/ملن الخالدٌة طرٌك صالح صمٌده بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 8945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمجٌد دمحم اسالم -  17

 حسانٌن احمد عمر بحري/ ملن ابوجنشو- الجالء شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 8949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالجمٌل كساب تامر -  18

 عبدالمجٌد عبدالجمٌل كساب/ملن طبهار-طحاوي ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 8948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمٌده ابراهٌم صالح مرٌم -  19

 صمٌده ابراهٌم دمحم/ملن بحري كحن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 8947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمولى صبحً غاده -  21

 رمضان مٌزار نصره/ملن شكشون ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 8946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى دمحم علً دمحم -  21

 دمحم علً حسٌن/ملن لارون- لوته

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 8952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علوانً عبدهللا احمد مصطفى -  22

 عبدهللا احمد منصور/ ملن التحرٌر شارع- ابوجنشو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 3218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد النبى حسب عادل احمد -  23

 مدخل- الدائري-رابع لسم- الفٌوم لسم فً والكائن سٌارات صٌانة مركز نشاط عن اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 عبدالعظٌم فتحى ناصر/ملن الصناعٌة المدٌنة

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 8951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعال عباس دمحم -  24

 عابد دمحم سامح/ملن الجبالً لصر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 8951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعلٌم جوده دمحم -  25

 ابراهٌم عبدالعلٌم جوده عبدالمولى/ ملن لارون منشاة-الباجوري عزبة-لارون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 8953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمٌده عبدالفاضل دمحم عبدالرحمن -  26

 حمٌده عبدالفاضل دمحم/ملن-ابولطٌعه- الثلثمائة ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 8955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوهالل احمد دمحم السٌد -  27

 علً دمحم احمد على/ملن- الحدٌد السكه شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 8954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخطٌب السٌد احمد دمحم -  28

 عبدالعال ابراهٌم اسماعٌل/ ملن الحدٌد السكه شرق- ابوالغٌط شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 8959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالحلٌم حسٌن محمود -  29

 دمحم محمود حمام حنان/ملن الجبالً لصر ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 6153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محروس هاشم سٌد دمحم -  31

 عبدالجواد مجاهد عبدالتواب/ ملن زٌد ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 8957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى محمود عبدالتواب اسالم -  31

 عٌسى محمود عبدالتواب/ملن الخواجات-ابوصاٌم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 8958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ عبدالتواب محمود عبدالتواب -  32

 عبدالتواب دمحم احمد/ملن العجمٌٌن ،:   الـتأشٌر 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 6153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محروس هاشم سٌد دمحم -  33

 عبدالجواد مجاهد عبدالتواب/ ملن زٌد فً والكائن دواجن تسمٌن مزرعة نشاط عن اخر رئٌسً محل افتتاح ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 8956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد عبدالحمٌد عبدالفتاح محمود -  34

 مراد عبدالحمٌد عبدالفتاح دمحم/ ملن ابوجنشو-الصفراٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 8961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً علً عبداللطٌف دمحم -  35

 دمحم مصطفى حماده/ملن-النصارٌة- االربعٌن عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 8961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض حموده دمحم محمود -  36

 عبدالحً عبدهللا احمد حنان/ ملن- المبلٌة سنرو-البوستة شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 4679    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً دمحم علً -  37

 ابراهٌم علً دمحم علً/ ملن-ابوشنب-الخالدٌة ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 8964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جنٌدى دمحم علً -  38

 احمد جنٌدى دمحم/ملن لارون-اباظة ،

 وصف,  العنوان لتعدٌ تم 21211525 تارٌخ وفً 8963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح مسعد السٌد احمد -  39

 عبدالفتاح مسعد السٌد/ملن الجدٌدة السنجا-ابوجنشو ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 1587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد دمحم السٌد -  41

 عبدالتواب علً احمد/ملن الشٌمً مفارق بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 8967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالفتاح علً سٌد -  41

 صدٌك صالح اٌمان/ملن-لارون- تونس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 8969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر صوفً دمحم توفٌك -  42

 هاشم علً عمرو/ملن-ابوكساه- السٌاحً الطرٌك ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 8968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد مٌزار احمد -  43

  سٌد مٌزار عرفه/  بملن - شكشون ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 8966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم عبدالرحٌم فوزي دمحم -  44

 السٌد خلٌفه دمحم/ملن ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 8971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حمدي دمحم عنتر -  45

 دمحم حمدي دمحم/ملن ابوكساه

,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 8971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد عبدالرحمن عبدالناصر احمد -  46

 عبدالجٌد عبدالرحمن عبدالناصر/  بملن الصعاٌده ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 8973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز دمحم رجب احمد -  47

 شعبان عٌد مصطفى/ ملن االهلً البنن بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 8972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود بكري خالد -  48

 اٌاتً سلٌمان عبٌر/ملن-الثانٌة المرٌة-لارون ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 8974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب شعبان عٌد مصطفى -  49

 عبدالعزٌز دمحم رجب احمد/ملن-طبهار-ابوالوفا شارع ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 8975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالماسم احمد خالد دمحم -  51

 ابوالماسم احمد ٌاسر/ملن-طبهار-المولف بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211527 تارٌخ وفً 8976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض حمد عوض محمود -  51

 عمار حمٌده محجوب فرج/ ملن-بحري المشرن ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جنٌدي سٌد احمد -  52

 جنٌدي سٌد محمود/ملن االولى المرٌة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مغربً عبدالكرٌم جمعه نجالء -  53

 عبدالحمٌد فارس كرٌم/ملن شكشون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسٌف عبدالموي عٌد عبدالرحمن -  54

 رمضان زاٌد خمٌس/ ملن شكشون ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد كامل حمدي نهله -  55

 علً احمد علً سعدٌة/ملن تونس- لارون ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحفٌظ عٌد ناجً -  56

 حسن دمحم سٌد نادي/ملن الشواشنة بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد محمود دمحم الشافعً االمام -  57

 عبدالحمٌد محمود دمحم/ملن ابوجنشو ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود صالح نورا -  58

 مصري سٌد عمر/ملن الخلطه- لارون ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211531 تارٌخ وفً 8982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالخبٌر ابراهٌم عبدالمجٌد دمحم -  59

 فهٌم رجب ابراهٌم/ملن الكنٌسة بجوار ،:   الـتأشٌر

 

 

 

 

 


