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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ترجمه عن 84539 برقم 20200205 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد طارق محمد حميد -  1

 القاهرة سيتى جاردن 6 شقه الثالث الدور البرجاس ش7:  بجهة ، االجنبيه اللغات و االلمانيه اللغه  خاصه

 ادوات تجاره عن 84630 برقم 20200224 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد سيد اشرف -  2

 بوليو 26 ش 145:  بجهة ، معمار

:  بجهة ، مطعم عن 84533 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حريز السيد محمد -  3

 خيرت شارع 21 بالعقار 2 رقم محل/  زينب السيده

 تجميع عن 84538 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوضيف رمضان محمد عمرو -  4

 ابوضيف رمضان  ش 9 القديمة مصر:  بجهة ، مخلفات

 مقاوالت عن 84590 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحاب احمد محمود احمد مروه -  5

 المعصرة الحكيم عبدالعزيز ش من متفرع مصطفى محمد ش 7 حلوان:  بجهة ، المعدات صيانة و عامة

 عن 84607 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد فتوح ابراهيم مصباح ندى -  6

 سعيد بور ش 125:  بجهة ، تجارية توكيالت

 دعايه عن 84605 برقم 20200219 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السنوسي محمد شرين -  7

 ، 2019ل538 رقم االمنية الموافقة بموجب والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف واصدار االنترنت خدمات دون واعالن

 الجديده المعادي شركة تقسيم 311 ش193 عقار المعادي:  بجهة

  برمجه عن 84623 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عطا محمد عطا محمود -  8

 الدور  المعادى:  بجهة ، االزمه التراخيص على الحصول بعد الحراسه و االمن خدمات ا عد فيما االعمال رجال وخدمات الكترونيه

 التجارى ريجوس مركز المعادى نادى امام المعادى سرايات 18 ش 55 الخامس

 ، اطفال مالبس عن 84642 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد احمد مصطفى -  9

 المعادي 14-13 القطعتين على الخمسين ش 20 عمارة 1 رقم محل:  بجهة

 اطفال مالبس عن 84642 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد احمد مصطفى -  10

 المعادي 14-13 القطعتين على الخمسين ش 20 عمارة 1 رقم محل:  بجهة ،

 اطفال مالبس عن 84642 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد احمد مصطفى -  11

 14 و13 القطعتين على الخمسين ش 20 عماره 1 رقم محل المعادى زهراء:  بجهة ،

 اطفال مالبس عن 84642 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد احمد مصطفى -  12

 14 و13 القطعتين على الخمسين ش 20 عماره 1 رقم محل المعادى زهراء:  بجهة ،

 عن 84525 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد الوهاب عبد شحاته هند -  13

 المعادي 151 شارع9:  بجهة ، واكسسوارات مالبس

 عصير بيع عن 84586 برقم 20200217 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد اعمر فرغلى -  14

 3 محل محمود محمد ش 14:  بجهة ، قصب

 مكتب عن 84579 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المعطى عبد الدين حسام -  15

 المنيل - السرايا ش 9 - القديمه مصر:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما تصوير
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مقاوالت عن 84603 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن على -  16

 السالم دار جزيرة الفتح ش من متفرع خليفة الواحد عبد ش من قرنى محمد ح ش 14 - السالم دار:  بجهة ، عامه وتوريدات

 محل عن 84616 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريد التواب عبد صابر عماد -  17

 البساتين  المعادي حدائق مكي الحميد عبد شارع 16:  بجهة ، فرارجي

 عن 84604 برقم 20200219 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسميع رشدى مصطفى -  18

 االرضى الدور 2 رقم محل البرامونى ش 17 عقار عابدين:  بجهة ، البقالة تجارة

 عن 84529 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد حسن محمد هللا منه -  19

 المرحومى ش 3 بالعقار التاسع بالدور 27 شقه/  القديمه مصر:  بجهة ، وتشتطيبات عقارى تسويق

 دون كافيه عن 83033 برقم 20200205 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حسن رجب تامر -  20

 الجديده المعادي النصر ش45 المعادي:  بجهة ، االنترنت خدمات

 بيع عن 84536 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد همام الحفيظ عبد محمد فتحى -  21

 المنيل رضا مصطفى ش 3:  بجهة ، اليفه حيوانات مستلزمات

 شوب كافى عن 84543 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد مجدى محمد -  22

 الدينى المعهد زكى فتحى ش 48 - السالم دار:  بجهة ، التراخيص الحصول بعد اال االنترنت عدا فيما

 دعايه عن 84540 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبدالسالم اسراء -  23

 لسنة 526 موافقه - االنترنت خدمات عدا وفيما والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما توريدات - واعالن

 االرضى بعد الخامس الدور العيسويه الشيتى عبده ش 4 السالم دار:  بجهة ، 2019

 ، بقالة عن 84552 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سعد محمد محمود محمد -  24

 0ناصر منشية الورشة ش الحديد شالسكة76-الجمالية:  بجهة

 معرض عن 84574 برقم 20200213 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى كمال  مروة -  25

 المقطم االم دار مستشفى امام 9 ش 391 ق:  بجهة ، عمومية توريدات و موبيليا

 توريد عن 84601 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو عطا عثمان يحي هاني -  26

 الخليفة المقطم - المنواتي اسماعيل ش6326 ق االرضي بالدور محل:  بجهة ، غذائية مواد

 تنميه مركز عن 84542 برقم 20200206 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسين سيد منى -  27

 (2) شقه المعراج - الهضبه يمتقس 10011 العقار رقم االرضى الدور -المعادى:  بجهة ، بشرية مهارات

 عن 84544 برقم 20200206 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجيزى محمد صالح سعيد صالح -  28

 البساتين 1 ك العامه االموال مباحث ش 10:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما واالقمشة الجاهزة المالبس وتوريد تجارة

 عقارى تسويق عن 84597 برقم 20200218 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن  حنفى طه نوران -  29

 المعادى زهراء العاشر الشرط 6/63 بلوك:  بجهة ،

 تجاره عن 84602 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضيرى احمد مصطفى احمد -  30

 اليهود ح الكتاب دب 13:  بجهة ، التجميل مستحضرات

 ورشه عن 84627 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى العزيز محمدعبد احمد -  31

 البساتين سلطان ام بير على محمد شارع 4:  بجهة ، واكسسوارات العسكريه المالبس دون جاهزه مالبس

 نقل مكتب عن 84547 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد مسعد خالد -  32

 0باالرض شقة-التونسى لجزائر ا ش45-الخليفة:  بجهة ، 0العربية مصر جمهورية داخل عمال
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توريدات عن 84573 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد سعيد شيماء -  33

 المعادى الشرطة ضباط االخاء ش 21:  بجهة ، دواجن

 عن 84592 برقم 20200218 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد محمد الدين عصام محمد -  34

  االنترنت خدمات فيماعد والمصاحف الدينة الكتب و المجالت و الصاحف عداصدار فيما انواعه بكافه التصوير و واعالن داعاية

 542 شقه - الخامس الدور االيوبيلت عماره شريف ش ب 26 عابدين:  بجهة ، االزمه التراخيص على الحصول بعد

 ، جزارة عن 84613 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محروس محمد -  35

 0 الثقافى المعهد ش7-الجمالية:  بجهة

 تجاره عن 84629 برقم 20200224 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد المنعم عبد احمد -  36

 محجوب درب 4:  بجهة ، الحديد

 تصوير عن 84575 برقم 20200216 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع الحميد عبد احمد حامد -  37

 1 ب 14 - البساتين:  بجهة ، المصاحف و الدينه والكتب المجالت و الصحف ااصدار عدا فيما االنترنت خدمات فيماعدا مستندات

 الالسلكى تقسيم

 عن 84589 برقم 20200218 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ابراهيم احمد عبدالرحمن خالد -  38

 سامى ش 20 زينب السيده:  بجهة ، ساخنة مشروبات بوفية

 اصالح عن 84628 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حامد محمود -  39

 القديمه الخرطه المعزيه ش 19:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما ومسجل تليفزيون

 بيع عن 84637 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرحمن عبد احمد عمرو -  40

 الجديدة الخرطة شارع من الشركه ش 2:  بجهة ، وفالتر تكيفات

 تركيب عن 84522 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدلى مازن محمد ممدوح -  41

:  بجهة ، والحراسة واالمن االسليكة الكمرات عدا فيما - االنترنت عدا فيما - الكمبيوتر مستلزمات وتوريد الكمبيوتر شبكات وصيانة

 السلم يسار االرضى بالدور( 4) شقه -/  - المقطم 1 جاردينز المعادى مشروع س( 5)- الخليفة

 توريد عن 84534 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمود عادل سمير -  42

 4:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما  والتشطيبات الكهربائيه االدوات وتوريد الكهروميكانيكا واعمال المصاعد وتركيب

 حجازى صالح ش خليفه عطفه

 تجارة عن 84541 برقم 20200206 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود يونس صالح محمود -  43

 0البلد طرة المدبح-فرهود حلمى ش3-المعادى:  بجهة ، 0ومستلزماتها السباكة وادوات واالالت العدد وتجارة والبويات الحدايد

 مطعم عن 84612 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد خليفه محمد احمد -  44

 البساتين الزهور شارع من المتجلى عبد احمد شارع1:  بجهة ، كشري

 مقاوالت عن 84608 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان شحاته ايمن محمد -  45

 هللا خير ع الجمهوريه ش من الليثى العميد ش 5:  بجهة ، عموميه

 بالى عن 84582 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفضيل احمد مصطفى وليد -  46

 ش 2 السالم دار:  بجهة ، 2019 لسنة 25 رقم امن موافقة الالزمة التراخيص على الحصول بعد و االنترنت عدا فيما استيشن

 الفيوم ش من ميخمر

 خدمات عن 84626 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التلبانى محمد حنفى محمود -  47

 الغذائيه المواد وتوريد وتسويق للمقاوالت التكميليه والخدمات الكهربائيه والساللم المصاعد وصيانه المنشات وصيانه النظافه

 امتداد 102 العقار:  بجهة ، والحراسه االمن خدمات عدا وفيما واالنترنت ومستلزماته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما العامه والتوريدات

 105 الشقه من حجره االمل
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مقاوالت عن 84619 برقم 20200220 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مروين صديق محمد خالد -  48

 العرائس عمارات 12 شقة 2 مدخل 8:  بجهة ، عامة

 فيما مكتبة عن 84520 برقم 20200203 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الليثى محمد محمد الليثى -  49

 المقطم الخليفة 7470 عقار االرضى الدور السادس الحى 33 ش:  بجهة ، المستندات تصوير عدا

 بيع عن 84560 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمير مصطفى امين وجيه محمد -  50

 622 ق الجديده المعادى الجزائر ش 16 بالعقار محل:  بجهة ، ديكور ومستلزمات اثاث

 محل عن 84577 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل اللطيف عبد رجب محمد -  51

 المنيل - زغلول محمد ش 7:  بجهة ، ااالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما - ستيشن بالى

 ، اثاث معرض عن 84635 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد احمد محمد ايمان -  52

 الالسلكى ش 1 ع 5/  البساتين:  بجهة

 ، رحالت مكتب عن 84640 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد رجب سيد -  53

 البساتين الجمهورين ش من طلبه شس 27:  بجهة

 نقديم عن 77358 برقم 20200202 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد محمد محمود محمد عالء -  54

 2 رقم محل المنيل سعود ال عبدالعزيز ش 131 العقار اسفل القديمة مصر:  بجهة ، اواى تيك مشروبات

 مطعم عن 84553 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان طحمير الفتاح عبد ياسر -  55

 زينهم مساكن التجاريه العماره 4 عقار 1 زينب السيده:  بجهة ، واي تيك

 مكتب عن 84614 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس رمضان محمد مروه -  56

 السالم دار زكى احمد من الجديدة الجمهورية ش 2:  بجهة ، مقاوالت

 خدمات عن 84641 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام محمد عاصم سامح -  57

 مرسي سيد محمود ش8 المعادي:  بجهة ، نظافة

 اكسسوار بيع عن 84561 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهني سيد خلف محمود -  58

 البساتين - زهراء امريكان بيتشو عمارات 32:  بجهة ، محمول

 توريد عن 84638 برقم 20200225 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة محمود حمدي محمود -  59

 1 محل العيني شياخة الرشيدي  ش من متفرع النجار حارة 12 العقار زينب السيده:  بجهة ، االدوية عدا فيما الطبيه المستلزمات

 اكواب بيع عن 84610 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حسن جمعه حنان -  60

 الفيوم ش من اكتوبر 6 امتداد 37 السالم دار:  بجهة ، وخردوات بالستيك واطباق

 عن 84520 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد الوهاب عبد شحاته هند -  61

 151 شارع 9 المعادى:  بجهة ، واكسسواراته العسكريه المالبس دون واكسسوارات مالبس

 عن 84558 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد اللطيف عبد صابر امنيه -  62

 المقطم 14 قطعه من 1 قطعه على روود رينج بالمول االول بالدور 106 محل:  بجهة ، العمليات اجراء عدا فيما سنتر بيوتى

 ورشه عن 84639 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد عباس محى عالء -  63

 كوتسيكا الحفيظ عبد احمد ش 25:  بجهة ، نجاره

 ، مطعم عن 8464 برقم 20200227 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان مصطفى سمير عمرو -  64

 سيناء شمال اهالى جمعيه تقسيم 24 قطعه:  بجهة

 عن 84651 برقم 20200227 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد مراد الرحمن عبد -  65

 دجله 233 ش 17:  بجهة ، االفرنجيه المخابز الداره مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توريدات عن 84527 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد احمد رضا محمد -  66

 الجديد الدرب النبنه حوش 23:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر عدا فيما عموميه

 خدمات عن 84535 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد طايع محمد عمرو -  67

 77 ش من عمران ش 4:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر واجهزه خدمات عدا فيما عموميه وتوريدات وفاكس تليفون االعمال رجال

 بيع عن 84528 برقم 20200204 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبن احمد على اسامه هللا عبد -  68

 يوسف على الشيخ ش17 زينب السيده:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما والكترونية طبية اجهزة

 خدمات عن 84550 برقم 20200209 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امام السيد صابرين -  69

 الكاشف محمد ش 6/ السالم دار:  بجهة ، نظافه

 توريدات عن 84566 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب محمد عويس محمد -  70

 المرصود الحوض ش 9 زينب السيدة:  بجهة ، عمومية

 واعالن دعاية عن 84599 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زكريا محمد احمد -  71

 الالزمة التراخيص على الحصول وبعد والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما)

 ارض الشوارب ابو ح6:  بجهة ، 2019ل448 رقم األمنية الموافقة بموجب ومستلزماته الكمبيوتر دون العمومية والتوريدات( 

 عابدين -1 شقة شريف

 ، مقاوالت عن 84595 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد على عزت -  72

 نوار ارض كوتسكا المروه و الصفا ش 6 المعادى:  بجهة

 عن 84546 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الظاهر عبد احمد صبرى محمود -  73

 االمريكى المشوع 1 شقة 1 8 مج - حلوان:  بجهة ، العقارى تسويق

 ، كافية عن 84556 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اسماعيل السيد  اسامه -  74

 الجديدة المعادى الخامس الشطر 525 سابقا و300 ش 5 المعادى:  بجهة

 توريدات عن 84576 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى سعيد محمد احمد -  75

 الدين بدر السالم عبد ش 20:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما عموميه

 مقاوالت عن 84611 برقم 20200220 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد سيد بكرى رشا -  76

 مهران الدابل ابو ش 29:  بجهة ، السباحه حمامات وصيانه عموميه وتوريدات عامه

 تسويق عن 84570 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج البسيوني هللا عبد محمد -  77

 المعادي - الزهراء 13 الشطر 88 ب3 عقار 10 الدور 104 شقة:  بجهة ، عقاري

 استثمار عن 84646 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدى صالح اسامه محمد -  78

 القديم السوق طه الشيخ ش 32/  البساتين:  بجهة ، اقتصادية واستشارات عمومية توريدات و عقارى

 عن 84526 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العزيز عبد ابراهيم امجد -  79

 الحديد السكه ايوب على ش 41 بالعقار 2 بالدور مكتب - البساتين:  بجهة ، عمومية توريدات و مقاوالت

 اوراق مطبعة عن 84532 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت ايوب بخيت مالك -  80

 رقم االمنية الموافقة بموجب  والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار وفيماعدا االنترنت خدمات عدا فيما

 اليهود حارة من الكنيسة درب( 13)  الجمالية:  بجهة ، 2019لـ497

 80451 برقم 20200211 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن جاد محمد محمود الزهراء فاطمه -  81

 االنترنت خدمات عدا فيما الغذائية والمواد والتجزيئة الجملة وتجارة العقارى واالستثمار العامه والمقاوالت والتصدير االستيراد عن

 بالدور 2 شقه الوسطى الهضبة المباحث تقسيم جوهر كريم ش 115/  الخليفة:  بجهة ، 6 مجموعهال 36 الفقره وز 19 المجموعة

 علوى االول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نقل متعهد عن 84578 برقم 20200216 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على يوسف اسامه على -  82

 هللا عطا انوار من القاجر عبد محمود ش:  بجهة ، عمال توريد عدا فيما عمال

 تجهيز عن 84606 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عدلي النصر سيف محمد -  83

 المقطم 9 شارع س منطقة 8843ق - الخليفة:  بجهة ، المأكوالت وبيع

 عن 84548 برقم 20200209 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى الصادق عبد يوسف الصادق عبد -  84

 االستثمار ارض القطاميه منطقه 6 ص 25 قطعه - البساتين:  بجهة ، بالستيك مخلفات تدوير مصنع

 استيراد عن 84568 برقم 20200212 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد ابراهيم سعيد احمد -  85

 مصر عمارات 18:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التجاريه والتوكيالت وتجارتها السيارات اطارات

 903 زهراءشقه السادس الشطر اكسبريس

 توريدات عن 84585 برقم 20200217 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تادرس جورجى تادرس البير -  86

 الجديده المعادى الثامن الشطر 3/2:  بجهة ، واالنترنت يوترالكمب اجهزه عدا فيما عموميه

 بيع عن 84644 برقم 20200226 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الموجود عبد فرغلي عمرو -  87

 يوسف على الشيخ ش 34 زينب السيدة:  بجهة ، االدوية دون طبية مستلزمات

 عن 84524 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدى امين جسن الدين بدر ايه -  88

 الحسين الغالم ش 1 رقم محل:  بجهة ، صيدليه

 تعقيم و تطهير عن 84618 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على احمد فاطمة -  89

 الخليفة الركبية ش من  صبيح درب من السبكى زقاق 3:  بجهة ، المياه خزانات

 ورشه عن 84600 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا الكسان نصيف زهجر -  90

 العال ابو بوالق السندبيس عزت حاره 9:  بجهة ، واكسسوارتها العسكريه المالبس عدا فيما حريمى جاهزه مالبس

 تعليمى سنتر عن 84516 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج دسوقى عزت زينب -  91

 المنيل السعود العزيز عبد ش 137 - القديمه مصر:  بجهة ، االزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما - لغات

 استيراد عن 84650 برقم 20200227 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم المطلب عبد عدلي باسم -  92

 العاشر الشطر ب 16 المعادي:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير

 تجاره عن 84649 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد طموم محمد هيثم -  93

 257 ش 15:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت واالكسسوارات الشحن وكروت التليفونات وخطوط المحموله الهواتف وتوزيع

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الجرانيت و الرخام تصدير  ،  شركة   شريكة و الصفانى احمد امين محمد اشرف -  1

 المعادى االمل امتداد 121 عمارة 22 شقة المعادى:  بجهة ، الجرانيت و الرخام تصدير عن ، 84563 برقم 20200212

  الجرانيت و الرخام لتجارة معرض  ،  شركة   شركائه و مصطفى مصطفى عاطف احمد/  مصطفى مصطفى عاطف ورثة -  2

 القطعة:  بجهة ، الجرانيت و الرخام لتجارة معرض عن ، 84633 برقم 20200224 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس

 المعادى الثعبان شق الصناعية بالمنطقة D  339 القطعة من جزء حاليا و سابقا 11009 رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ،رأس  واالنترنت الكمبيوتر واجهزه االدويه عدا فيما تجميل مستحضرات توريد  ،  شركة   وشريكته السويفى فهمى ايمن -  3

 الكمبيوتر واجهزه االدويه عدا فيما تجميل مستحضرات توريد عن ، 84609 برقم 20200219 فى ،قيدت 17000.000   مالها

 البرانى السد ش من المتفرع الدين جمال ش 10 رقم العقار:  بجهة ، واالنترنت

   مالها ،رأس  والتغليف والتعبئه االلوان وعمل البناء مواد وتجاره تصنيع  ،  شركة   وشريكه رياض احمد اسماعيل احمد -  4

:  بجهة ، والتغليف والتعبئه االلوان وعمل البناء مواد وتجاره تصنيع عن ، 84622 برقم 20200223 فى ،قيدت 50000.000

 الجديده المعادى الالسلكى تقسيم 4/ ج 11

 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس   وبارده ساخنه مشروبات وبيع تحضير  ،  شركة(    الميدان)  وشريكه بشير صالح -  5

 بالمقطم ب 75 ق النافوره ميدان 7 بالعقار محل:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات وبيع تحضير عن ، 84591 برقم 20200218

 الخليفه -

   مالها ،رأس   والشعر والجسم بالبشرة للعناية الطبيعية المنتجات توريد  ،  شركة   وشريكتها عواض كامل حسن منى -  6

:  بجهة ، والشعر والجسم بالبشرة للعناية الطبيعية المنتجات توريد عن ، 84523 برقم 20200203 فى ،قيدت 100000.000

 المقطم ب منطقة 63

   مالها ،رأس  0العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس وتوريد تجارة  ،  شركة   وشركاه زكى بكر محمد -  7

 بجهة ، 0العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس وتوريد تجارة عن ، 84554 برقم 20200210 فى ،قيدت 100000.000

 0عابدين-االيموبيليا عمارة شريف ش26: 

  واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما العموميه والمقاوالت العامه التوريدات  ،  شركة   وشريكته حجازى حسن محمد عمرو -  8

 اجهزه عدا فيما العموميه والمقاوالت العامه التوريدات عن ، 84631 برقم 20200224 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 خيرت ش 3 بالعقار 2 رقم شقه:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر

 ومواد ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة عدا فيما)  العمومية والتوريدات تجاريةال التوكيالت  ،  شركة   وشركاه مندور كريم -  9

 والتوريدات التجارية التوكيالت عن ، 84652 برقم 20200227 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   واالعالن الدعاية

 ب برج الجوهرة ابراج المعادى كورنيش 380:  بجهة ، واالعالن الدعاية ومواد ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة عدا فيما)  العمومية

 33 الدور

 برقم 20200203 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   العمومية المقاوالت  ،  شركة   وشريكه عبداللطيف حسن سيد -  10

 الدائرى طلعة امام النبى اثر الزراعى حلوان مصر ش 10:  بجهة ، العمومية المقاوالت عن ، 84518

 ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس   والبطاريات االطارات انواع جميع وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكه حمدى مصطفى -  11

 العلوى بالبدروم 5 رقم المحل:  بجهة ، والبطاريات االطارات انواع جميع وتوزيع تجاره عن ، 84537 برقم 20200205 فى

 المقطم الوسطى الهضبه الولا بالحى 1402 رقم القطعه على المقامه بالعماره

 ، 84598 برقم 20200218 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   شوب كافيه  ،  شركة   وشركاه صليب فانوس عدلي -  12

 زينب السيدة الكومي شارع 25 رقم بالعقار محل:  بجهة ، شوب كافيه عن

 والصيانه التجهيزات واعمال العموميه والتوريدات والمقاوالت الماليه االستشارات  ،  شركة   وشريكها امين فؤاد سهير -  13

   مالها ،رأس  واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا انواعهافيما بكافه التجاريه والتوكيالت الديكور واعمال والتشيد البناء مستلزمات لجميع

 واعمال العموميه والتوريدات والمقاوالت الماليه االستشارات عن ، 84615 برقم 20200220 فى ،قيدت 1000000.000

 الكمبيوتر اجهزه عدا انواعهافيما بكافه التجاريه والتوكيالت الديكور واعمال والتشيد البناء مستلزمات لجميع والصيانه التجهيزات

 المنيل الدجوى يوسف ش 9:  بجهة ، واالنترنت

 عدا فيما واالفراح والمؤتمرات للحفالت وتجهيز غذائيه وجبات قديمت مطاعم وتشغيل اداره  ،  شركة   وشريكه طاهر احمد -  14

 فى 178 برقم صادره 2019 اسنه 484 رقم امنيه موافقه بموجب الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات

 غذائيه وجبات تقديم مطاعم وتشغيل اداره عن ، 84531 برقم 20200204 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  2020/1/2

 رقم امنيه موافقه بموجب الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما واالفراح والمؤتمرات للحفالت وتجهيز

 9 ش 45 رقم العقار:  بجهة ، 2020/1/2 فى 178 برقم صادره 2019 اسنه 484



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  الغذائية للمواد تجزئة و جملة التجارة و الغذائية المواد توريد و المطاعم ادارة  ،  شركة   شركاه و  بركات ناصر احمد -  15

 جملة التجارة و الغذائية المواد توريد و المطاعم ادارة عن ، 84593 برقم 20200218 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس

 المعادى دجلة القديمة نيركو عمارات 232 ش 35:  بجهة ، الغذائية للمواد تجزئة و

   مالها ،رأس   الرياضية المنتجات تسويق و الرياضية المنشأت ادارة  ،  شركة   شريكتة و عدوان اشرف احمد -  16

:  بجهة ، الرياضية المنتجات تسويق و الرياضية المنشأت ادارة عن ، 84583 برقم 20200217 فى ،قيدت 200000.000

 المقطم 19 ش 39 الخليفة

 الكمبيوتر اجهزه عدا وفيما االدويه عدا فيما الطبيه والمستلزمات االجهزه توريد  ،  شركة   وشريكه السيد ناجح احمد -  17

 فيما الطبيه والمستلزمات االجهزه توريد عن ، 84632 برقم 20200224 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  واالنترنت

 سيتى جاردن السالملك ش 8:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا وفيما االدويه عدا

 والمطهرات الطبية والمستلزمات التجميل مستحضرات وتسويق تجارة   ،  شركة   وشريكه فرج ابراهيم شحات فرج احمد -  18

 عن ، 84530 برقم 20200204 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   الغير لدى وتصنيعها االعالف واضافة والمبيدات

:  بجهة ، الغير لدى وتصنيعها االعالف واضافة والمبيدات والمطهرات الطبية والمستلزمات التجميل مستحضرات وتسويق تجارة

 البساتين قسم الجديده المعادي 280 ش6

   واالنترنت ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة عدا فيما عمومية توريدات  ،  شركة   وشريكيه ابراهيم االنور حسن ابراهيم -  19

 ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة عدا فيما عمومية توريدات عن ، 84645 برقم 20200226 فى ،قيدت 51000.000   مالها ،رأس

 المعراج 3176ق3 مج - البساتين:  بجهة ، واالنترنت

 برقم 20200206 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  اللحوم وبيع تجارة  ،  شركة   وشريكها حسن احمد امال -  20

 المقطم االرضى بالدور 1 محل خضر طيار الشهيد مدرسة ش من المستقبل تقسيم 11:  بجهة ، اللحوم وبيع تجارة عن ، 84545

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  التشطيب واعمال االنشاءات العامه المقاوالت   ،  شركة   وشريكه ثروت محمد -  21

 الخامس بالشطر االستثمارى دجله ابراج:  بجهة ، التشطيب واعمال االنشاءات العامه المقاوالت عن ، 84584 برقم 20200217

 4 عماره الرابع بالدور 44 رقم وحده

 برقم 20200213 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   عقارى تسويق  ،  شركة   مسعد مى و حسن محمد شركة -  22

 المعادى االرضى الدور 2 شقة سليم الوهاب عبد ش 1:  بجهة ، عقارى تسويق عن ، 84572

 و المجالت و الصحف اصدار عدا فيما التصير و االعالن و الدعاية   ،  شركة   شركاه و غريب عبدالسالم اشرف شركة -  23

  2019 لسنة 479 رقم امن موافقة بموجب  الالزمة التراخيص على بعدالحصول و االنترنت خدمات و المصاحف و الدينية الكتب

 و الصحف اصدار عدا فيما التصير و االعالن و الدعاية عن ، 84571 برقم 20200213 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 479 رقم امن موافقة بموجب  الالزمة التراخيص على بعدالحصول و االنترنت خدمات و المصاحف و الدينية الكتب و المجالت

 الجديدة المعادى 302 ش 19 رقم عقار باالرضى 2 رقم شقة المعادى:  بجهة ، 2019 لسنة

 برقم 20200224 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  عقارى تسويق  ،  شركة   شركاه و عزب محمود جمال -  24

 المقطم الثانى الدور 8000 قطعة 9 ش 158:  بجهة ، عقارى تسويق عن ، 84624

 الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما الديكور واعمال العمومية والتوريدات المقاوالت  ،  شركة   وشركاؤه حسن محمد حسن -  25

 واعمال العمومية والتوريدات المقاوالت عن ، 84559 برقم 20200211 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  ومستلزماته

 المطراوى حموده الشيخ ش 5:  بجهة ، ومستلزماته الكمبيوتر اجهزة توريد عدا فيما الديكور

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   االحجار وتكسير طحن  ،  شركة   وشريكه المحسن عبد حسين عفت حسين -  26

 v/590 و v/97 ضمن حالي سابق بدون قطعه - المعادي:  بجهة ، االحجار وتكسير طحن عن ، 84557 برقم 20200211

 المعادي طره الثعبان بشق الصناعية المنطقة الشيماء مدخل

 الحريق ومكافحه والتهويه التكييف واعمال الكهربائيه المعدات وتركيب توريد  ،  شركة   وشريكه الحميد عبد على محمد -  27

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما الكهروميكانيكيه اعمال وكافه وشبكات طلمبات من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 طلمبات من الحريق ومكافحه والتهويه التكييف واعمال الكهربائيه المعدات وتركيب ريدتو عن ، 84617 برقم 20200220

 12 الدور 151 ش 4 عماره:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما الكهروميكانيكيه اعمال وكافه وشبكات

 وتوكيالت"  واالعالن الدعاية ودون ومستلزماته الكمبيوتر دون"  عمومية توريدات  ،  شركة   وشريكته على حسن خالد -  28

 ومستلزماته الكمبيوتر دون"  عمومية توريدات عن ، 84643 برقم 20200226 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   تجارية

 المعادي زهراء 3 شقة 3 المرحلة بيتشو شارع 9 عمارة المعادي:  بجهة ، تجارية وتوكيالت"  واالعالن الدعاية ودون

 ، بقاله عن ، 84517 برقم 20200202 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  بقاله  ،  شركة   شريكة و كمال حسين -  29

 الجديد بوالق ش السمنة خوخة ش 3 بالعقار محل بوالق:  بجهة

 اجهزه عدا فيما البئيه المشروعات واداره تجاريه وتوكيالت وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكتها سعيد رشا -  30

 وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 84588 برقم 20200217 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  واالنترنت الكمبيوتر

 70 ش من الحسينى ش 16:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر اجهزه عدا فيما البئيه المشروعات واداره تجاريه وتوكيالت

 والتوكيالت والتصدير الغذائية المواد وتوزيع وتجارة وتغليف تعبئة  ،  شركة   وشركاه عيسى علي حمدم علي ماهر -  31

 الغذائية المواد وتوزيع وتجارة وتغليف تعبئة عن ، 84621 برقم 20200223 فى ،قيدت 105000.000   مالها ،رأس   التجارية

 الهادي عبد ابراهيم ش4/  السالم دار:  بجهة ، التجارية والتوكيالت والتصدير

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   62680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السجالبى محمود حنفى سعيد   - 1

 2020/2/2 بتاريخ 15301 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهئيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   71355:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد صالح هللا فتح محمد احمد   - 2

 التجاره لترك محو بامر سجلال من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   81464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود احمد محمود مصطفي   - 3

 التجارة لترك محو بامر القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   16591:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طاحون مرسى احمد ابراهيم   - 4

 2020/2/2 بتاريخ 15299 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   16591:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى احمد ابراهيم   - 5

 2020/2/2 بتاريخ 15299 رقم محو امر بموجب التجارى السجل محو

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   23882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد عبده محسن   - 6

 التجاري السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك المحو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   82156:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد ابراهيم محمد محمود   - 7

 التجاري السجل من القيد يمحى وبذلك التجارة لترك المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   78185:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولي ثابت نسيم احمد باسم   - 8

 2020/2/4 بتاريخ 15311 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   48848:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالفتاح طلعت مصطفي   - 9

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   56397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف رشاد عبده هشام   - 10

 التجاره لترك محو امر

  السجل شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   58990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر صادق رمضان عمر   - 11

 التجاره لترك محو امر

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   64820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عباس احمد الدين حسام   - 12

 التجاره لترك محو امر  السجل

 تم   20200205 تاريخ وفى ،   70589:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد كامل السالم عبد صابر   - 13

 2020/2/5 بتاريخ 15313 محو امر بموجب جارةالت لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   74103:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على نادر عايد عوض   - 14

 2020/2/5 بتاريخ 15312 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو

  السجل شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   77112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل كامل عبده ايمن   - 15

 2020/2/6 بتاريخ 15317 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   71630:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي منصور حنفي منصور عادل   - 16

 2020/2/6 بتاريخ 15319 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   60596:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا تمام محمد الناصرم عبد   - 17

 2020/2/6  بتاريخ 15315 امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى  السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   77720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم المنعم عبد على محمد   - 18

 2020/2/6 بتاريخ 15320 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   46654:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الحليم عبد احمد مجدي   - 19

 2020/2/6 بتاريخ  15318 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   82006:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى الباقى عبد سعيد طارق   - 20

 2020/2/6 بتاريخ 15314 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   81160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهيد عبد عجيب عيد وليد   - 21

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   17164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد اسماعيل احمد   - 22

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو

 تم   20200209 تاريخ وفى ،   68335:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالرحمن ممدوح محمد وليد   - 23

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   79152:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد عبدالعظيم محمد عمرو   - 24

 التجاره لترك محو بامر التجارى السجل من القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم  السجل شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   7548:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فؤاد احمد جعفر   - 25

 2020/2/10 بتاريخ 15326 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   76877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاويش سيد ابراهيم احمد ابراهيم   - 26

 التجارة لترك محو بامر مشطوب القيد  السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   56921:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن صالح هيثم   - 27

 2020/2/10 بتاريخ 15328 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   54304:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنام احمد فخريه   - 28

 2020/2/11 بتاريخ 15330 رقم محو امر  بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   24577:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد وجيه   - 29

 2020/2/11 بتاريخ 15329 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل

 تم   20200212 تاريخ وفى ،   80439:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مسعود اسماعيل محمد رضا محمد   - 30

 التجارة لترك محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   29535:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح احمد سيد طارق   - 31

 2020/2/13 بتاريخ 15338 رقم محو املر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   71179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى عابد فتحى سيد   - 32

 2020/2/13 بتاريخ 15340 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   63881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى احمد على محمد أحمد   - 33

 2020/2/16  بتاريخ 15343 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   35159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى يوسف يوسف احمد   - 34

 2020/2/16 بتاريخ 15345 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   60950:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد على محمد   - 35

 2020/2/16 بتاريخ 15342 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   40601:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسال ابراهيم احمد   - 36

 2020/2/16 بتاريخ 15341 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   82873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان قرني سعيد اسالم   - 37

 2020/2/17 بتاريخ 15346 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا الشركة فسخ تم

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   71246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب محمد صالح عصام   - 38

 2020/2/17 بتاريخ 15344 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   10943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم اسماعيل صباح   - 39

 2020/2/18 بتاريخ 15349 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   81638:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف سيد على محسن   - 40

 2020/2/18 بتاريخ 15350 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   74524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على اسماعيل محمد على   - 41

 2020/2/20 بتاريخ 15354 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   49670:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زكي زكريا عبدالمنعم   - 42

 2020/2/19 بتاريخ 15352 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   80387:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسن الرب جاد تامر   - 43

 2020/2/19 بتاريخ 15356 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

   80387:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسن الرب جاد ناصر ليصبح القومى الرقم لبطاقة طبقا االسم تصحيح تم   - 44

 15356 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،

 2020/2/19 بتاريخ

  السجل شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   53159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غفيفي ابراهيم سيد ابراهيم   - 45

 2020/2/19 بتاريخ 15358 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   61445:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا رمزى ادمون رمزى   - 46

 2020/2/20 بتاريخ 15359 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   59085:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحسينى عبده ايمن/ د صيدلية   - 47

 2020/2/20 بتاريخ 15357 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيل الفرع محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   77033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الوهاب عبد نصر احمد   - 48

 2020/2/23 بتاريخ 15363 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 تم   20200223 تاريخ وفى ،   71949:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوضي فرحات الدمرداش العزب داود اسالم   - 49

 2020/2/23 بتاريخ 15360 رقم محو امر بموجب الفرع محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   81505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى محمد رمضان ربيع   - 50

 الفرع الغاء محو بامر القيد محو تم

 شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   3890:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى احمد عبدالحميد مهدى   - 51

 2020/2/23 يخبتار 15362 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   70078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمدين حمزة محمد خالد   - 52

 2020/2/24 بتاريخ 15366 رقم محو امر بموجب التجارة لترك التجارى السجل محو تم

  السجل شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   76495:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حسين محمد شيماء   - 53

 2020/2/25 بتاريخ 15369 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   81187:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود محمد الدين جمال   - 54

 2020/2/26  بتاريخ 15371 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   77709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى طه زكريا كريم   - 55

 2020/2/26 بتاريخ 15372 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   82466:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالرحيم مصطفى محمد   - 56

 2020/2/25 بتاريخ 15375 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   14310:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن سيد الفتاح عبد   - 57

 2020/3/1 بتارخ 15378 رقم محو امر بموجب التجارة لترك نهائيا التجارى السجل محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   54347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد وديع جميل   - 58

 التجاره لترك محو بامر السجل من لقيدا

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  65133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دودار محمد احمد على -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  62995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد المنعم عبد احمد محمد -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  84164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدراوى عوض رشاد عزت -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  73787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم برسوم صبحي مينا -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  80873 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوسريع محمد ابوسريع هانى -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  84184 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد سيد خالد عبدالرحمن -  6

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  69479 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فخرى نصرى فخرى كيرلس -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  37416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دياب محمود حمدى -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  45248 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل البديع عبد كيالنى -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  20200206 ، تاريخ وفي  45248 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  واالستيراد الطبيه واالجهزه الطبيه للمستلزمات كيالنى -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 ، تاريخ وفي  45248 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطبيه واالجهزة للمستلزمات الكيالنى/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  11

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200206

 ، تاريخ وفي  45248 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد الكيالنى/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  12

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200206

,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  59827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد السيد الدين سعد محمد -  13

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  82093 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم حسن متولي رجاء -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  80172 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمحسن محمد فرج -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  73146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد عامر سيد -  16

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  57501 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ساويرس سمور وافى رامى -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  83353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى زارع يوسف وفاء -  18

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  83353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى زارع يوسف وفاء -  19

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  69570 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ياسين مصطفى نبيل عمرو -  20

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  59394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد الحميدعبد عبد فتحى محمد ايمن -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  77263 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الدكرورى المعاطى أبو الفتاح عبد -  22

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ابوالعال محمود -  23

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 ، تاريخ وفي  323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على العال ابو محمود/  القومى لرقم طبقا االسم تصحيح -  24

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  49657 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمرجي السباعي حلمي هاني -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  69816 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرف محمد عبدهللا عبدالرحمن -  26

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  78004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد السيد تامر -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  73401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد قرني صادق نبيل محمد -  28

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  70913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين هللا عبد امين عماد -  29

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  52928 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازي الحفيظ عبد انور المنعم عبد -  30

  جنيه  4000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  68863 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد االباصيرى محمد االباصيرى -  31

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  78231 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الفتاح عبد منير محمد -  32

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  67781 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد مصطفى احمد -  33

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  67016 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد المنعم عبد عادل محمد -  34

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  67016 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد المنعم عبد عادل محمد -  35

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  37817 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدصابر صابر ايمن -  36

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  75167 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد خلف احمد -  37

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  82332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على عزت على -  38

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  81680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجر على عبدالحليم فوزى -  39

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  53762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج عبدالحفيظ حسن عمار -  40

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  79080 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سيد رمضان ايمن -  41

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  66992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد خليفه عوض شعبان -  42

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  54700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفي القادر عبد زينب -  43

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  64821 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الرحيم عبد الحليم عبد صابر -  44

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  84415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد نجيب رجب -  45

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  64752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمان الراضى عبد انور مصطفى -  46

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  69346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه احمد محمد محمود -  47

 جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 

 

 

 

 


