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 بن الزبٌر. ش4 االصفر الجبل:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا وفٌما العسكرى والزى العماله تورٌد فٌماعدا فنادق ٌزوتجه عامه

 احمد محمود على فاطمه/ ملن العوام

 

:  بجهة ، منظفات بٌع عن 15943 برلم 22212323 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم احمد سٌد -  48

 8 محل التجارى المركز مبنى عمارات 2 م 122 شباب

 ، تموٌنٌه بماله عن 15955 برلم 22212332 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الحمٌد عبد دمحم رضوى -  49

 الخالع على ابراهٌم حامد/ ملن - الحدٌد السكة شرق - زعبل ابو:  بجهة

 ، خرده لبٌع مخزن عن 15919 برلم 22212311 فى لٌد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج احمد سٌد احمد -  52

 اسماعٌل عبدالعزٌز مجدى/ ملن المحلف ارض مساكن:  بجهة

 ، الومنٌوم مسبن عن 14123 برلم 22212324 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شافعى حسن دمحم عماد -  51

 امٌن دمحم احمد اٌمان/ملن فرٌد الشٌخ مسجد. ش ابوزعبل العكرشه:  بجهة

 ، الومنٌوم مسبن عن 14123 برلم 22212324 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شافعى حسن دمحم عماد -  52

 محمود دمحم راضى/ ملن الفتح مسجد. ش ابوزعبل/ بالعنوان رئٌسى محل للتاجر:  بجهة

 خضار تورٌد عن 15916 برلم 22212311 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم رفعت عادل -  53

 8 محلٌة 15 شمة 58 عمارة االول الحى:  بجهة ، وفاكهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - المكرونه - البمولٌات - الحبوب)  الجافه الغذائٌه المنتجات وتغلٌف تعبئه  ،  شركة   وشركاه السمباوى دمحم المتولى ٌاسر -  1

)  الجافه الغذائٌه المنتجات وتغلٌف تعبئه عن ، 15894 برلم 22212322 فى ،لٌدت 322220222   مالها ،رأس(   السكر - االرز

 بلون 4 رلم لطعه الترفٌهى بالحى االرضى الدور 15 رلم المحل:  بجهة ،(  السكر - االرز - المكرونه - البمولٌات - الحبوب
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 وبعد  واالنترنت والجرائد الصحف عدا فٌما التعلٌمٌة التاهٌلٌة البرامج اعداد   ،  شركة   وشركائها عٌاد ابراهٌم مرٌم -  2

 برلم 22212329 فى ،لٌدت 222220222   مالها ،رأس(   8259/294 رلم امنٌة موافمة)  الالزمة التراخٌص على الحصول

)  الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد  واالنترنت والجرائد الصحف عدا فٌما التعلٌمٌة التاهٌلٌة البرامج اعداد عن ، 15929

 الثانى الحى - أ 34 رلم العمار:  بجهة ،(  8259/294 رلم امنٌة موافمة

 22212327 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  العمومٌه المماوالت  ،  شركة   وشركاه ٌونس سلٌم عبدالحمٌد سٌد -  3

 ٌونس سلٌم عبدالحمٌد سٌد/ الحاج/ ملن عبٌان كفر مسجد. ش ابوزعبل:  بجهة ، العمومٌه المماوالت عن ، 15922 برلم

 بٌع عن ، 15942 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   االدخنة بٌع  ،  شركة   وشرٌكه حسن دمحم -  4

 الخصوص لسم - الشجرة لاسم احمد شارع 25:  بجهة ، االدخنة

 وبعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما لالطفال حضانه دور وتشغٌل إلامة   ،  شركة   وشركاها دمحم الدٌن محى منٌر والء -  5

 برلم 22212329 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس(   8258/293 رلم إمنٌه بموافمه)  الالزمه الترخٌص على الحصول

)  الالزمه الترخٌص على الحصول وبعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما لالطفال حضانه دور وتشغٌل إلامة عن ، 15912

 للتعمٌر المصرٌه السعودٌه الشركة( العبور زهرة كمبوند) - الحضانه مبنى -الثامن الحى:  بجهة ،(  8258/293 رلم إمنٌه بموافمه



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   22212322 تارٌخ وفى ،   12885:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعٌل محمود دمحم الفتاح عبد   - 1

 2/3/2221 فى 342 رلم تاشٌر بطلب االخر الرئٌسى المحل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   22212322 تارٌخ وفى ،   12885:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعٌل محمود دمحم الفتاح عبد   - 2

 نهائٌا التجارة ترن بسبب المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   22212322 تارٌخ وفى ،   15163:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح عبدالظاهر مبارن هللا هبه   - 3

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

 بسبب  السجل شطب/محو تم   22212323 تارٌخ وفى ،   11358:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل سالم عطوه ولٌد   - 4

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   22212329 تارٌخ وفى ،   11485:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا عطٌه صبحى ناصر   - 5

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   22212329 تارٌخ وفى ،   13461:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم هباشى  شمنتر دمحم   - 6

 التاجر لوفاة نهائٌا التجارة ترن بسبب المٌد محو تم

  السجل شطب/محو تم   22212312 تارٌخ وفى ،   15473:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف ثابت ثروت سٌمون   - 7

 نهائٌا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   22212315 تارٌخ وفى ،   14952:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب دمحم لطفى دمحم   - 8

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   22212316 تارٌخ وفى ،   15429:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا نصر روفائٌل منٌر أمٌل   - 9

 نهائٌا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   22212318 تارٌخ وفى ،   8735:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حبٌب امٌل عزت مرٌم   - 12

 نهائٌا التجارة

 ترن  السجل شطب/محو تم   22212323 تارٌخ وفى ،   4747:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوٌس دمحم السٌد دمحم   - 11

 (التاجر لوفاة)  نهائٌآ التجاره

  السجل شطب/محو تم   22212324 تارٌخ وفى ،   12329:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم المؤمن عبد نبوٌة   - 12

 نهائٌا التجاره ترن



 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

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   1225:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا نصر المالن عبد هللا رزق المالن عبد   - 13

 نهائٌا التجاره ترن  السجل شطب/محو

 ترن  السجل شطب/محو تم   22212324 تارٌخ وفى ،   5892:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  أحمد سٌد جالل أحمد   - 14

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   22212325 تارٌخ وفى ،   7938:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بركات رزق دمحم محمود   - 15

 نهائٌا التجاره ترن

 تارٌخ وفى ،   12178:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العمومٌة للمماوالت الوكٌل/ إلى التجارى االسم تعدٌل   - 16

 نهائٌا التجاره ترن  السجل شطب/محو تم   22212328

  السجل شطب/محو تم   22212328 تارٌخ وفى ،   12178:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الوكٌل اسماعٌل دمحم صالح   - 17

 نهائٌا التجاره ترن

 تم  السجل شطب/محو تم   22212328 تارٌخ وفى ،   11916:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النبً عبد سلٌم جمال   - 18

 نهائٌا التجارة ترن بسبب المٌد محو

 شطب/محو تم   22212332 تارٌخ وفى ،   13714:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعالن محمود عٌسى صباح   - 19

 نهائٌا التجارة ترن بسبب المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   22212331 تارٌخ وفى ،   4184:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم ابراهٌم الحمٌد عبد سالم   - 22

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

 تم   22212331 تارٌخ وفى ،   9985:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور خالد سلٌمان السالم عبد احمد   - 21

 نهائٌآ التجاره ترن  السجل شطب/محو

 

 

 

 

 


