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 التوريدات عن 3558 برلم 25215317 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال احمد ابوالحسن شاذلى -  1

 لوزارة تخضع التى االنشطة ودون الكمبيوتر اجهزة دون حريك واطفاء انذار وانظمة والتكييف التبريد غيار ولطع الكهربائية

 احمد ابوالحسن احمد/  بملن الجديد االزهرى المعهد بجوار - االتحاد شارع:  بجهة ، ع.م.ج وداخل السياحة

 ، ممهى عن 3559 برلم 25215318 فى ليد ، 155550555  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  صديك مصطفى ابراهيم كريمه -  2

 على عبدالمنعم دمحم/  بملن االتحاد شارع 11 رلم عمار:  بجهة
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 ، سيارات كماليات عن 3576 برلم 25215325 فى ليد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم مبارن احمد -  4
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 غيار لطع تجارة عن 3511 برلم 25215322 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد كامل حامد احمد -  5

 عثمان سيد ورثه/  بملن سيده/  د صيدلية بجوار - التجارى المجمع:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر اجهزة دون اليكترونية اجهزة

 - بترولية خدمات عن 3512 برلم 25215323 فى ليد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مالن ابوالمجد مجدى مها -  6

 الملن شارع:  بجهة ، ع.م.ج وداخل السياحة لوزارة تخضع التى االنشطة ودون العمالة توريد عدا فيما توريدات - عمومية مماوالت

 امين على هللا فتح احمد/  بملن سعود الملن شارع 5 رلم عمار - سعود

 موبيليا دهانات ورشة عن 3513 برلم 25215323 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف فهيم نسيم وائل -  7
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 جاد دمحم سعد/  بملن الحرية شارع - التجارى المجمع:  بجهة ، بمالة/  سجائر

 اعشاب - عسل بيع عن 3557 برلم 25215316 فى ليد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده السيد دمحم حسن -  9

 شارع - المديمة المعاشات:  بجهة ، الالزمة التصاريح كافة اخذ وبعد الطبية واالدوية المستحضرات دون عطرية زيوت - طبية

 دمحم حسن دمحم على/  بملن االذاعة

 غيار لطع عن 3514 برلم 25215324 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد فهيم عزيز نصيف مريم -  15
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 عطور عن 3499 برلم 25215314 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان شحات احمد جمال -  14

/  بملن المديم السوق بجوار - سوريا مساكن - الحرية شارع 2 رلم عمار:  بجهة ، الطبية المستحضرات دون تجميل ومستحضرات

 شحات احمد جمال احمد

:  بجهة ، بمالة عن 3555 برلم 25215314 فى ليد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حفنى ابوالمجد امنه -  15

 عثمان دمحم محمود خيرى/  بملن التعاون شارع 222 رلم عمار

 سيارات معرض عن 3494 برلم 25215357 فى ليد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سليم خليل دعاء -  16

 على دمحم سعيد/  بملن االتوبيس محطة شارع:  بجهة ، ع.م.ج داخل الغير لحساب واستبدال وشراء بيع

 لتمديم بوفيه عن 3495 برلم 25215357 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضرجى دمحم نجيب سهام -  17

 ابراهيم دمحم اسماعيل/  بملن مرجان اسمان بجوار - العامة الشركة - يوليو 26 شارع:  بجهة ، المشروبات

 حاللة صالون عن 3554 برلم 25215315 فى ليد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيشينى حسن دمحم نجاح -  18

 ابراهيم عطاهللا مغربيه/  بملن النبوى الطب بجوار - االذاعة شارع:  بجهة ، رجالى

 ، وفاكهة خضار عن 3496 برلم 25215358 فى ليد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالاله سيد عالء -  19

 دمحم حسن دمحم على/  بملن االذاعة شارع:  بجهة

 مطعم عن 3493 برلم 25215353 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على توفيك عبدالمحسن وائل -  25

 االرضى الطابك - عبدالرحيم مراد دمحم على/  بملن الضوى بنزينة بجوار - الحرية شارع:  بجهة ، ماكوالت

 بترولية خدمات عن 3551 برلم 25215314 فى ليد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد مختار هبه -  21

 مشعة مواد نمل ودون السياحة لوزارة تخضع التى االنشطة ودون ع.م.ج وداخل العمالة توريد دون عمومية وتوريدات نمل وخدمات

 على شنهورى مبارن اشرف/  بملن الجديدة المعاشات مساكن 35 رلم عمار:  بجهة ، اشعاعية طبيعة ذات منتجات او

 نجارة ورشة عن 3498 برلم 25215311 فى ليد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اندراوس لولا مسعد دميان -  22

 النجار صالح عبدهللا دمحم/  بملن الصناعية المدينة شارع - 62 رلم عمار - الصناعية المنطمة:  بجهة ، اليه

 ميكانيكا ورشة عن 3497 برلم 25215359 فى ليد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على دمحم اسامه -  23
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 تم  السجل شطب/حوم تم   25215352 تاريخ وفى ،   3355:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل خليل سيد محمود   - 1

 . النشاط العتزال 2521/3/2 بتاريخ 1288 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تاريخ وفى ،   484:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مسعود عباس مسعود   - 2

 2521/3/3 بتاريخ 155 رلم تاشير بموجب الطالب/  بملن 158 ال الكائن بمالة/  نشاط االخر الرئيسى المحل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تاريخ وفى ،   484:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مسعود عباس مسعود   - 3

 رلم تاشير بموجب 5 رلم محل دمحم الباب فتح صافى دمحم/  بملن 158 منطمة الكائن منظفات/  نشاط االخر الرئيسى المحل الغاء

 2521/3/3 بتاريخ 155

 الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تاريخ وفى ،   391:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل احمد بدرى   - 4

 النشاط العتزال 2521/3/3 بتاريخ 1289 رلم محو بامر التجارى السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215354 تاريخ وفى ،   2665:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم أحمد يوسف حسن   - 5

 . النشاط العتزال 2521/3/4 بتاريخ 1295 رلم محو بامر االخر الرئيسى والمحل الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215354 تاريخ وفى ،   2665:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد يوسف حسن   - 6

 . النشاط العتزال 2521/3/4 بتاريخ 1295 رلم محو بامر االخر الرئيسى والمحل الرئيسى للمحل التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215358 تاريخ وفى ،   3145:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمرداش رشاد السيد دمحم   - 7

 . النشاط العتزال 2521/3/8 بتاريخ 1291 رلم محو بامر التجارى السجل ءالغا

 تم  السجل شطب/محو تم   25215359 تاريخ وفى ،   2415:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على حسين خيرى أمال   - 8

 سيد/  بملن 36 رلم عمار - الشمالية سوريا مساكن - الحرية شارع الكائن ماركت سوبر/  نشاط الرئيسى للمركز التابع الفرع الغاء

 2521/3/9 بتاريخ 174 رلم تاشير بموجب حسين أحمد عاشور

  السجل شطب/محو تم   25215359 تاريخ وفى ،   3254:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صليب جرجس جيمى منرفا   - 9

 . النشاط العتزال 2521/3/9 بتاريخ 1293 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215359 تاريخ وفى ،   1634:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبده كمال المهدى دمحم كمال   - 15

 . النشاط العتزال 2521/3/9 بتاريخ 1292 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تاريخ وفى ،   2578:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السيد إبراهيم السيد صباح   - 11

 . النشاط العتزال 2521/3/15 بتاريخ 1294 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215311 تاريخ وفى ،   2295:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  أحمد محمود عباس أحمد   - 12

 . النشاط العتزال 2521/3/11 بتاريخ 1295 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215311 تاريخ وفى ،   1529:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمان عباس فهمى رمضان   - 13

 . للوفاة 2521/3/11 بتاريخ 1296 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215314 تاريخ وفى ،   2547:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل دمحم رمضان والء   - 14

 . النشاط العتزال 2521/3/14 بتاريخ 1297 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215314 تاريخ وفى ،   2586:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل حسن محمود صباح   - 15

 النشاط العتزال 2521/3/14 بتاريخ 1298 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء تم
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  السجل شطب/محو تم   25215315 تاريخ وفى ،   2842:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم نموال انور موريس   - 16

 . النشاط العتزال 2521/3/15 بتاريخ 1299 محو بامر التجارى السجل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215315 تاريخ وفى ،   2842:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم نموال انور موريس   - 17

 . النشاط العتزال 2521/3/15 بتاريخ 1299 محو بامر التجارى السجل الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215316 تاريخ وفى ،   3164:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد مصطفى ايمان   - 18

 . النشاط العتزال 2521/3/16 بتاريخ 1355 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215317 تاريخ وفى ،   2758:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسين سليم دمحم وسام   - 19

 5 النشاط العتزال 2521/3/17 بتاريخ 1351 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215317 تاريخ وفى ،   2414:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن أحمد مساعد أشرف   - 25

 . النشاط العتزال 2521/3/17 بتاريخ 1352 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 شطب/محو تم   25215318 تاريخ وفى ،   443:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدران دمحم محمود مصطفى احمد   - 21

/  بملن سوريا الحرية شارع 36 الكائن وبطاريات وزيوت وكاوتش سيارات لوازم/  نشاط االخر الرئيسى المحل الغاء تم  السجل

 2521/3/18 بتاريخ 254 رلم تاشير بموجب حسين احمد عاشور سيد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215324 تاريخ وفى ،   2568:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حفنى جابر نجالء   - 22

 5 النشاط العتزال 2521/3/24 بتاريخ 1354 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215324 تاريخ وفى ،   1559:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالنبى حمدان دمحم   - 23

 محو بامر سليم عطيه حسين/  ملن بورسعيد منطمة - التجارى المجمع الكائن االنترنت دون محمول اجهزة بيع/   نشاط التابع الفرع

 2521/3/24 بتاريخ 1353 رلم

  السجل شطب/محو تم   25215325 تاريخ وفى ،   1889:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالكريم ابراهيم دمحم حسين   - 24

 النشاط العتزال 2521/3/25 بتاريخ 1355 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء تم

 الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215328 تاريخ وفى ،   1958:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم دمحم شيرين   - 25

 . النشاط العتزال 2521/3/28 بتاريخ 1358 رلم محو بامر التجارى السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215328 تاريخ وفى ،   1827:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حامد  عبدهللا احمد حامد   - 26

 على الصغير يوسف/  ورثة بملن البيطرية الوحدة امام - الذاعةا شارع الكائن مطعم/  نشاط التابع للفرع  التجارى السجل الغاء

 2521/3/28 بتاريخ 1357 رلم محو بامر عبدالرحيم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215329 تاريخ وفى ،   2197:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حفنى عبودى على عصام   - 27

 . النشاط العتزال 2521/3/29 بتاريخ 1359 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215335 تاريخ وفى ،   1159:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم ابراهيم رانيا   - 28

 . النشاط العتزال 2521/3/35 بتاريخ 1315 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215335 تاريخ وفى ،   1993:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد على دمحم سعديه   - 29

 المرحوم ورثة/  بملن 39 ع - سوريا شارع الكائن الى المعدل بالعنوان ورسيفر دش مستلزمات/  نشاط االخر الرئيسى المحل الغاء

 2521/3/35 بتاريخ 232 رلم تاشير بموجب على احمد دمحم وعنهم عبدهللا على احمد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215331 تاريخ وفى ،   1572:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عالم عبدالوهاب دمحم دمحم   - 35

 . النشاط العتزال 2521/3/31 بتاريخ 1311 رلم محو بامر التجارى السجل الغاء

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25215353 ، تاريخ وفي  484 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم مسعود عباس مسعود -  1

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215359 ، تاريخ وفي  2263 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  على احمد على دمحم -  2

  جنيه  655550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25215311 ، تاريخ وفي  1872 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سيد محمود اسماء -  3

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215353 تاريخ وفي 484    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عباس مسعود -  1

 الطالب/  بملن 158 ال  بجعله العنوان تعديل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215353 تاريخ وفي 484    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عباس مسعود -  2

 من عنوانه وتعديل بمالة الى عمومية مماوالت مكتب/  من معدل نشاط اخر بعد بالدهانات الخاص االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،

 2521/3/3 بتاريخ الطالب/  بملن 158 ال الى دمحم مسعود عباس غازى/  بملن وحدة 155 ال

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215353 تاريخ وفي 484    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عباس مسعود -  3

 بتاريخ 5 رلم محل دمحم الباب فتح صافى دمحم/  بملن 158 منطمة الكائن منظفات/  نشاط االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،

2521/3/3  

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215353 تاريخ وفي 484    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عباس مسعود -  4

 دمحم مسعود عباس غازى/  بملن مبارن عمارات - وحدة 155 ال بجعله العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215353 تاريخ وفي 3493    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على توفيك عبدالمحسن وائل -  5

  االرضى الطابك - عبدالرحيم مراد دمحم على/  بملن الضوى بنزينة بجوار - الحرية شارع ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215357 تاريخ وفي 3494    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حامد سليم خليل دعاء -  6

  على دمحم سعيد/  بملن االتوبيس محطة شارع

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215357 تاريخ وفي 3495    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضرجى دمحم نجيب سهام -  7

  ابراهيم دمحم اسماعيل/  بملن مرجان اسمان بجوار - العامة الشركة - يوليو 26 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215358 تاريخ وفي 3496    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالاله سيد عالء -  8

  دمحم حسن دمحم على/  بملن االذاعة شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215359 تاريخ وفي 2415    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على حسين خيرى أمال -  9

/  بملن 36 رلم عمار - الشمالية سوريا مساكن - الحرية شارع الكائن ماركت سوبر/  نشاط الرئيسى للمركز  التابع الفرع الغاء تم ،

 2521/3/9 بتاريخ حسين أحمد عاشور سيد



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215359 تاريخ وفي 3497    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد على دمحم اسامه -  15

  فانوس غالى ثريا/  بملن الصناعية المنطمة 66 رلم عمار ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215311 تاريخ وفي 1927    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، درياس تادرس زكى كميل -  11

 نادر مارسيل/  بملن الحرية شارع الكائن وكاوتش زيوت خدمات مركز/  نشاط الرئيسى للمركز تابع تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  2521/1/1 من اعتبارا روبيل

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215311 تاريخ وفي 1872    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سيد محمود اسماء -  12

  طه احمد سمير/  بملن 11/  3 رلم عمار - االذاعة شارع بجعله العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215311 تاريخ وفي 1927    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، درياس تادرس زكى كميل -  13

  روبيل نادر مارسيل/  بملن الحرية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215311 تاريخ وفي 3498    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اندراوس لولا مسعد دميان -  14

 النجار صالح عبدهللا دمحم/  بملن الصناعية المدينة شارع - 62 رلم عمار - الصناعية المنطمة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215314 تاريخ وفي 1183    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى عبدالمنعم صفاء -  15

  مصطفى لاسم مصطفى/  بجعله المالن اسم تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25215314 تاريخ وفي 3552    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان عباس عبدالعزيز حافظ عبدالحليم -  16

  حمدان رمضان محسن/  بملن االسراء شارع 75 - االيمان منطمة ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215314 تاريخ وفي 3499    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان شحات احمد جمال -  17

  شحات احمد جمال احمد/  بملن المديم السوق بجوار - سوريا مساكن - الحرية شارع 2 رلم عمار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215314 تاريخ وفي 3551    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد مختار هبه -  18

  على شنهورى مبارن اشرف/  بملن الجديدة المعاشات مساكن 35 رلم عمار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215314 تاريخ وفي 1415    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مترى كامل عاطف ريمونا -  19

 عوض موريس ايمن/  بملن الصحراوية شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215314 تاريخ وفي 3555    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حفنى ابوالمجد امنه -  25

  عثمان دمحم محمود خيرى/  بملن التعاون شارع 222 رلم عمار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215315 تاريخ وفي 3554    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشيشينى حسن دمحم نجاح -  21

  ابراهيم عطاهللا مغربيه/  بملن النبوى الطب بجوار - االذاعة شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215315 تاريخ وفي 3553    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عامر سعيد عطا ايمان -  22

  حسن ناصر حسين ابراهيم/  بملن الجرفى سيد دمحم الدكتور شارع - دمشك مساكن ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215316 تاريخ وفي 3556    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيداروس نظير سميره -  23

  سليم احمد مخلوف مصطفى/  بملن الجوازات بجوار - االذاعة شارع ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215316 تاريخ وفي 3557    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده السيد دمحم حسن -  24

  دمحم حسن دمحم على/  بملن االذاعة شارع - المديمة المعاشات ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215317 تاريخ يوف 3558    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد ابوالحسن شاذلى -  25

  احمد ابوالحسن احمد/  بملن الجديد االزهرى المعهد بجوار - االتحاد شارع ،:   الـتأشير



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215317 تاريخ وفي 2714    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالمان دمحم بدرى دمحم -  26

 احمد سيد ابراهيم/  بملن للسياحة مصر جراج خلف - الحجاز شارع الكائن بناء مواد/  ونشاطه الرئيسى للمركز تابع فرع افتتاح ،

  2518/1/1 من اعتبارا ابراهيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215318 تاريخ وفي 443    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدران دمحم محمود مصطفى احمد -  27

 العين بنفس العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة مالبس الى مطعم/  من االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل تم ،:   الـتأشير

 2521/3/18 بتاريخ براند لؤلؤه/  تجارية وبسمة

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215318 تاريخ وفي 443    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدران دمحم محمود مصطفى احمد -  28

/  بملن سوريا الحرية شارع 36 الكائن وبطاريات وزيوت وكاوتش سيارات لوازم/  نشاط اخر رئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 2521/3/18 بتاريخ حسين احمد عاشور سيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215318 تاريخ وفي 3559    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صديك مصطفى ابراهيم كريمه -  29

  على عبدالمنعم دمحم/  بملن االتحاد شارع 11 رلم عمار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215322 تاريخ وفي 3511    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد كامل حامد احمد -  35

  عثمان يدس ورثه/  بملن سيده/  د صيدلية بجوار - التجارى المجمع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215322 تاريخ وفي 3515    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا احمد محمود -  31

  جاد دمحم سعد/  بملن الحرية شارع - التجارى المجمع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215323 تاريخ وفي 3513    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف فهيم نسيم وائل -  32

  محل 2 عدد - احمد مطلك صالح سهير/  بملن العبور مدرسة شارع اخر - سعود الملن شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215323 تاريخ وفي 3512    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مالن ابوالمجد مجدى مها -  33

  امين على هللا فتح احمد/  بملن سعود الملن شارع 5 رلم عمار - سعود الملن شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215324 تاريخ وفي 3514    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعيد فهيم عزيز نصيف مريم -  34

  يوسف حسين احمد بدر/  بملن الحرية شارع من متفرع االتحاد شارع 5 - 41 رلم عمار - االتحاد شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215324 تاريخ وفي 1781    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين حسن دمحم رشاد -  35

  خليل احمد عبدالوهاب حسن/  بملن 142 رلم  عمار - العبور منطمة - الحرية شارع بجعله العنوان تعديل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215325 تاريخ وفي 2591    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم جمال محمود -  36

  لاسم دمحم رمضان/  بملن الكمين عمارات خلف - المخازن تمسيم بجعله العنوان تعديل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215325 تاريخ وفي 3576    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم مبارن احمد -  37

 عبدالحليم دمحم عاطف/  بملن الشعراوى متولى شارع -   22  رلم عمار ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215325 تاريخ وفي 3576    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم مبارن احمد -  38

 عبدالحليم دمحم عاطف/  بملن(  22)  رلم عمار - الشعراوى متولى شارع الكائن سيارات كماليات/  نشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،

 الغير جنيها الف فمط 1555 لدره مال وبراس

 وصف,  العنوان تعديل تم 25215329 تاريخ وفي 2459    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صديك دمحم احمد إسالم -  39

  عبدهللا احمد شحات سعاد/  بملن الشام حلو مطعم بجوار 45 رلم عمار - عرابى شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215335 تاريخ وفي 1136    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمير على دمحم فوزيه -  45

 2 سوا/  تجارية وبسمة حسن سليم دمحم حسين/  بملن الشهداء مسجد بجوار الكائن مفروشات/  نشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،

  الغير جنيها الف فمط 1555 لدره مال وبراس



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215335 تاريخ وفي 1993    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على دمحم سعديه -  41

 ورثة/  بملن 39 ع - سوريا شارع الكائن الى المعدل بالعنوان ورسيفر دش مستلزمات/  نشاط االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،

 2521/3/35 بتاريخ على احمد دمحم وعنهم عبدهللا على احمد المرحوم

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25215335 تاريخ وفي 1136    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمير على دمحم فوزيه -  42

 حسن سليم دمحم حسين/  بملن الشهداء مسجد بجوار ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25215351 تاريخ وفي 3485   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد دمحم سمير -  1

 مواشى وتسمين وتربية اغنام زرعةم/  بجعله النشاط

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25215353 تاريخ وفي 484   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عباس مسعود -  2

 بمالة/  بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25215353 تاريخ وفي 484   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عباس مسعود -  3

 عمومية مماوالت مكتب/  بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25215311 تاريخ وفي 1872   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سيد محمود اسماء -  4

 عطارة/  بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم25215316 تاريخ وفي 3126   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد مصطفى محمود رانيا -  5

 التراخيص على الحصول وبعد السياحة لوزارة تخضع التى االنشطة ودون ع.م.ج داخلى عمال نمل متعهد/  نشاط اضافة:  التأشير

 والدولى الداخلى البرى النمل تنظيم جهاز من الالزمة

 وصف,  النشاط تعديل تم25215318 تاريخ وفي 443   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدران دمحم محمود مصطفى احمد -  6

 العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة مالبس/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215317 تاريخ وفي 3558   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد ابوالحسن شاذلى -  1

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25215314 تاريخ وفي 3552   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان عباس عبدالعزيز حافظ عبدالحليم -  2

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215318 تاريخ وفي 3559   برلم ليده سبك  ، فرد اجرت ، صديك مصطفى ابراهيم كريمه -  3

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215316 تاريخ وفي 3556   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سيداروس نظير سميره -  4

 خاص



 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

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215325 تاريخ وفي 3576   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم مبارن احمد -  5

 خاص

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215315 تاريخ وفي 3553   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عامر سعيد عطا ايمان -  6

 خاص

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215335 تاريخ وفي 1136   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمير على دمحم فوزيه -  7

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215311 تاريخ وفي 1927   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، درياس تادرس زكى كميل -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215314 تاريخ وفي 3499   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان شحات احمد جمال -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215322 تاريخ وفي 3511   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد كامل حامد احمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215314 تاريخ وفي 3555   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حفنى ابوالمجد امنه -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215323 تاريخ وفي 3512   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مالن ابوالمجد مجدى مها -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215323 تاريخ وفي 3513   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف فهيم نسيم وائل -  13

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215357 تاريخ وفي 3494   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حامد سليم خليل دعاء -  14

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215357 تاريخ وفي 3495   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضرجى دمحم نجيب سهام -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215315 تاريخ وفي 3554   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشيشينى حسن دمحم نجاح -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215358 تاريخ وفي 3496   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالاله سيد عالء -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215353 تاريخ وفي 3493   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على توفيك عبدالمحسن وائل -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215322 تاريخ وفي 3515   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا احمد محمود -  19

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215316 تاريخ وفي 3557   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبده السيد دمحم حسن -  25

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215314 تاريخ وفي 3551   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد مختار هبه -  21

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215311 تاريخ وفي 3498   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اندراوس لولا مسعد دميان -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215324 تاريخ وفي 3514   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعيد فهيم عزيز نصيف مريم -  23

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25215359 تاريخ وفي 3497   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد على دمحم اسامه -  24

 خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   براند لؤلؤة/  التجارية السمة اضافة: الى 443 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215318:  تاريخ فى  ،  -  1

   الشروق/  التجارية السمة اضافة: الى 1956 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25215329:  تاريخ فى  ،  -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   2546:  برلم ليدها سبك  تضامن شركة ،  دمحم عبيد أنتصار وشريكتها أحمد شاذلى ناهد/  شركة   - 1

 تصديك بمحضر عليه ومصدق 2519/12/31 فى مؤرخ تضامن شركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   25215325

 حصة بنسبة البالية واالصول االرباح توزيع وتم الشركة تصفية تم غارب راس عمارى شهر وثيكت 2521/3/23 بتاريخ أ 452 رلم

 ال بانه الطرفان الر وكذلن المال راس فى شرين كل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانوني الكيان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، تضامن شركة توليع على مصدق  تضامن شركة  دمحم عبيد أنتصار وشريكتها أحمد شاذلى ناهد/  شركة -  1

 2546   برلم    25215325

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1315   برلم    25215352:  اريخت ، 149  2518/57/19 - ج  نور حسن سعيد سيده -  1

 1315   برلم    25215352:  تاريخ ، 155  2516/54/53 - ج  نور حسن سعيد سيده -  2

 2446   برلم    25215352:  تاريخ ، 151  2525/57/51 - ج  إسماعيل أحمد حسن دمحم -  3

 391   برلم    25215353:  تاريخ ، 156  2516/59/28 - ج  اسماعيل احمد بدرى -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 954   برلم    25215353:  تاريخ ، 153  2525/12/13 - ج  على عسران دمحم سيد -  5

 669   برلم    25215354:  تاريخ ، 158  2519/52/28 - ج  على بغدادى هللا عوض غريب -  6

 2519   برلم    25215357:  تاريخ ، 159  2525/11/35 - ج  سعيد عبدالسيد دمحم على حسن -  7

 932   برلم    25215358:  تاريخ ، 163  2516/52/25 - ج  سليمان حسين نصرة -  8

 932   برلم    25215358:  تاريخ ، 164  2521/52/25 - ج  سليمان حسين نصرة -  9

 2456   برلم    25215358:  تاريخ ، 166  2525/57/11 - ج  إمبارن دمحم أحمد هبه -  15

 77   برلم    25215358:  تاريخ ، 165  2518/11/23 - ج  على دمحم تشحا أحمد -  11

 1837   برلم    25215358:  تاريخ ، 162  2516/12/25 - ج  حسنين توفيك دمحم سعد -  12

 2415   برلم    25215359:  تاريخ ، 173  2525/55/52 - ج  على حسين خيرى أمال -  13

 1634   برلم    25215359:  تاريخ ، 169  2515/57/54 - ج  عبده كمال المهدى دمحم كمال -  14

 1634   برلم    25215359:  تاريخ ، 175  2525/57/54 - ج  عبده كمال المهدى دمحم كمال -  15

 2453   برلم    25215359:  تاريخ ، 171  2525/54/25 - ج  احمد حسين عبدالحميد رجب -  16

 2578   برلم    25215315:  تاريخ ، 175  2521/52/25 - ج  السيد إبراهيم السيد صباح -  17

 2295   برلم    25215311:  تاريخ ، 176  2519/11/52 - ج  أحمد محمود عباس أحمد -  18

 2547   برلم    25215314:  تاريخ ، 181  2521/51/54 - ج  اسماعيل دمحم رمضان والء -  19

 2586   برلم    25215314:  تاريخ ، 186  2518/15/26 - ج  اسماعيل حسن محمود صباح -  25

 1571   برلم    25215315:  تاريخ ، 191  2512/51/57 - ج  عبدالرحيم دمحم دمحم ابوالمجد -  21

 1571   برلم    25215315:  تاريخ ، 192  2517/51/57 - ج  عبدالرحيم دمحم دمحم ابوالمجد -  22

 2442   برلم    25215315:  تاريخ ، 193  2525/56/22 - ج  احمد عبدالكريم دسولى دمحم انتصار -  23

 2591   برلم    25215316:  تاريخ ، 197  2518/11/55 - ج  لاسم دمحم جمال محمود -  24

 2414   برلم    25215317:  تاريخ ، 251  2525/55/56 - ج  حسن أحمد مساعد أشرف -  25

 2578   برلم    25215317:  تاريخ ، 252  2518/15/57 - ج  عبدالرحيم مسعود حسن عبده -  26

 2568   برلم    25215324:  تاريخ ، 215  2518/59/15 - ج  دمحم حفنى جابر نجالء -  27

 1494   برلم    25215324:  تاريخ ، 213  2519/58/19 - ج  عبدالسالم عبدالعزيز عبدالسالم اميمه -  28

 1827   برلم    25215324:  تاريخ ، 212  2516/11/22 - ج  حامد  عبدهللا احمد حامد -  29

 1559   برلم    25215324:  تاريخ ، 215  2511/58/15 - ج  عبدالنبى حمدان دمحم -  35

 1559   برلم    25215324:  تاريخ ، 211  2516/58/15 - ج  عبدالنبى حمدان دمحم -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1958   برلم    25215328:  تاريخ ، 222  2517/56/25 - ج  احمد دمحم دمحم شيرين -  32

 1618   برلم    25215328:  تاريخ ، 221  2525/56/55 - ج  بطرس كيرلس وهيب جرجس -  33

 2197   برلم    25215329:  تاريخ ، 223  2519/56/52 - ج  حفنى عبودى على عصام -  34

 2459   برلم    25215329:  تاريخ ، 225  2525/54/27 - ج  احمد صديك دمحم احمد إسالم -  35

 841   برلم    25215335:  تاريخ ، 229  2525/55/14 - ج  على عبدالعاطى فتحى عنتر -  36

 1159   برلم    25215335:  تاريخ ، 235  2512/57/15 - ج  حسن دمحم ابراهيم رانيا -  37

 1159   برلم    25215335:  تاريخ ، 231  2517/57/15 - ج  حسن دمحم ابراهيم رانيا -  38

 1572   برلم    25215331:  تاريخ ، 233  2525/51/27 - ج  عالم عبدالوهاب دمحم دمحم -  39

 2537   برلم    25215331:  تاريخ ، 234  2518/55/25 - ج  جبر نورالدين احمد دمحم -  45

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2546   برلم    25215325:  تاريخ ، 216  2521/51/53 - ج  دمحم عبيد أنتصار وشريكتها أحمد شاذلى ناهد/  شركة -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


