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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، ماركت سوبر عن 28115 برلم 21211814 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرمبه السٌد فؤاد عاطف -  1

 الرحالت ارض المروه برج 4 رلم عمار أ رلم محل:  بجهة

 لطع تجاره عن 59252 برلم 21211816 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد السٌد صباح -  2

 االسكان بنن مساكن 56 رلم عماره 11 رلم محل:  بجهة ، السٌارات غٌار

 االستٌراد عن 59253 برلم 21211818 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر ابراهٌم حسن دمحم بالل -  3

 وتورٌد واستٌراد المستعمله المالبس واستٌراد36 الفمره من 6و19 االماده عدا فٌما لذلن المنظه والمرارات الموانٌن حدود فً

 2 بالشمه حجره وحده 5111ال مساكن 11 عماره الزهور:  بجهة ، ومستلزماتها اطبٌه االجهزه

 عن 59256 برلم 21211831 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصفتى ابراهٌم متبولى جالل دمحم -  4

 بن عمار عماره 3 مدخل 11 رلم شمه:  بجهة ، 36 فمره 6019 الماده عدا فٌما لذلن المنظمه والمرارات الموانٌن حدود فى االستٌراد

 الجٌزه مساكن ٌاسر

 تجاره عن 41165 برلم 21211831 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزروع احمد ٌوسف تٌسٌر -  5

 زغلول وسعد عطعوط الشهٌد شارع االسراء برج 24 رلم عمار 5 رلم محل:  بجهة ، المالبس

 اداالستٌر عن 59251 برلم 21211819 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل اسماعٌل دمحم دمحم سامى -  6

 6 بلون علوى الثالث بالدور شمه:  بجهة ، 36مجموعه 6 والفمره 19 الماده عدا فٌما لذلن المنظمه والمرارات الموانٌن حدود فى

 المابوطى 45 رلم االرض لطعه على الممامه

 بٌع عن 59255 برلم 21211831 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العٌنٌن ابو اسماعٌل دمحم شرٌن -  7

 1 رلم الوحده من مستمطع محل 2 مدخل النصر عماره الزهور تعاونٌات:  بجهة ، طبٌه مستلزمات

 فى االستٌراد عن 59251 برلم 21211814 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى دروٌش ابراهٌم دمحم -  8

 االسكان بنن مساكن 3 رلم عماره 11 رلم شمه:  بجهة ، 36فمره 6019 الماده عدا فٌما لذلن المنظمه والمرارات الموانٌن حدود

 بٌع عن 37418 برلم 21211819 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زلزوق رجب احمد المنعم عبد -  9

 الجبانات خلف  A14 منطمة الصابرٌن برج 57 عمارة 3 رلم اخربالمحل رئٌسى افتتاح:  بجهة ، ورلٌة ومنتجات منظفات

 بٌع عن 37418 برلم 21211819 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زلزوق رجب احمد المنعم عبد -  11

 59  لطعه   االصدلاء  برج A14منطمه  الزهور  تعاونٌات:  بجهة ، ورلٌة ومنتجات منظفات

 عن 59254 برلم 21211825 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا اللطٌف عبد عبدهللا صابر رامً -  11

 بروتكس ارض علً دمحم ابراج:  بجهة ، 36 الفمره فً 6و19 الماده عدا فٌما لذلن المنظمه والمرارات الموانٌن حدود فً االستٌراد

 33شمه التاسع الدور 15 عماره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211815 تارٌخ وفى ،   43617:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سالم ابراهٌم دمحم   - 1

 التجاره العتزال التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   21211816 تارٌخ وفى ،   52554:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد على دمحم حنان   - 2

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21211819 تارٌخ وفى ،   32712:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشربٌنى احمد على خالد   - 3

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21211811 تارٌخ وفى ،   56168:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البناوى دمحم احمد حمٌده   - 4

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21211811 تارٌخ وفى ،   55661:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضر شعبان شعبان طة   - 5

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/ومح تم   21211812 تارٌخ وفى ،   46748:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحمامصً ابراهٌم رضا دمحم شٌرٌن   - 6

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 تم   21211812 تارٌخ وفى ،   42813:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد رضوان الرحمن عبد صبري   - 7

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211813 تارٌخ وفى ،   57213:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن سعد ابراهٌم مصطفى عمرو   - 8

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211813 تارٌخ وفى ،   37965:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النور ابو دمحم السٌد رضا   - 9

 التجاره العتزال التجارى االسجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21211816 تارٌخ وفى ،   41893:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منتصر محمود دمحم محمود   - 11

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   21211824 تارٌخ وفى ،   51511:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوراس فرج محمود عباس زٌنب   - 11

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211824 تارٌخ وفى ،   49465:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الطوبشى على بدٌع دمحم   - 12

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211827 تارٌخ وفى ،   39633:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حمٌده دمحم اٌمن   - 13

 التجارة العتزال التجارى السجل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم   21211831 تارٌخ وفى ،   16916:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الزراعٌه الحاصالت  لتصدٌر  انور  تجارة   - 14

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211831 تارٌخ وفى ،   47567:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عالم دمحم متولً ابراهٌم رضا   - 15

 لوفاته التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211831 تارٌخ وفى ،   49911:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف السٌد زوزوالسٌد   - 16

 التجاره العتزال التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211819 ، تارٌخ وفً  44179 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الماضً اللطٌف عبد رمزي مجدي -  1

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211819 ، تارٌخ وفً  43564 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العرالً علً الفتاح عبد ٌحًٌ -  2

  جنٌه  61111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211811 ، تارٌخ وفً  45991 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشموتً دمحم ابراهٌم جمال -  3

  جنٌه  41110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211819 ، تارٌخ وفً  49121 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  االمام ابراهٌم المغاورى بهجت لبنى -  4

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211824 ، تارٌخ وفً  32732 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عباس ٌوسف دمحم دمحم -  5

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211825 ، تارٌخ وفً  37172 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم حسن محمود حسن -  6

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211825 ، تارٌخ وفً  32741 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بحٌرى السعٌد احمد فتحى -  7

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211826 ، تارٌخ وفً  36872 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عتمان دمحم عبدالمنعم عصام -  8

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211826 ، تارٌخ وفً  47598 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البسٌونى احمد فهمى سمٌر -  9

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211831 ، تارٌخ وفً  55318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المغربى توفٌك دمحم مصطفى الدٌن حسام -  11

 جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال


