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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  

 

 برقم 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شقه ابو اسماعيل محمد عبدالفتاح عيد -  1

 خضر هاشم سعيد محمد/  بملك - الصواف قرية:  بجهة ، بقاله عن 13121

 عن 1104 برقم 20210111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مصطفى محمد محمد -  2

 حسين العليم عبد رشاد عزت/  بملك بيبان قريه:  بجهة ، كاوتش تجاره

 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى المقصود عبد محمود عبدالناصر -  3

 الماحي محمد محمود عائشه/  بملك - المنتزه شارع:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتعبئه فرز محطة عن 857

 عن 13109 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى مداح الحليم عبد نهال -  4

 بملك الفيروز شارع:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارت والمهمات المالبس عدا فيما)  ومفروشات جاهزه مالبس

 المغربى حسين حسن/ 

 عن 13116 برقم 20210106 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقده محمد موسى رحاب -  5

 قطب ابراهيم حماده/  بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، يدويه وعدد حدايد

 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب الرحمن عبد احمد ونس محمود -  6

 الديب الرحمن عبد احمد ونس احمد/  بملك العنب صفط:  بجهة ، االلبان النتاج حظيره عن 13128

 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العويدى اللطيف عبد فتحى محمد احمد -  7

 المدينه مجلس خلف حجازى مغسله بجوار الصحابه شارع:  بجهة ، طبيه ومستلزمات تجميل مستحضرات عن 13112

 اللمعى محمد زكريا يحيى/  بملك

 عن 13137 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى عباس ابراهيم اسماء -  8

 يعقوب احمد سيد عبدالحميد رزق/  بملك - خربتا:  بجهة ، صحيه ادوات

 13132 برقم 20210114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عبدالحميد العزيز عبد بوسي -  9

 المزلقان:  بجهة ، والبع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)  جاهزه ومالبس طرح عن

 الجمل علي عبدالاله فاروق/  بملك - كامل مصطفي - البحرى

 13110 برقم 20210103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه بيومى احمد بيومى احمد -  10

 بملكــــــــه شابور:  بجهة ، طوب مصنع عن

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشاذلي عبدهللا شيبه ابراهيم)  العموميه للمقاوالت الشاذلي -  11

 برج مبروك محمد هنداوى/  بملك - دمتيوه:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن 13146 برقم 20210124

 عن 13133 برقم 20210114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه احمد حسن رندا -  12

 ريحان حامد سعد نبيل/ بملك - خلف سيدى شارع:  بجهة ، خردوات

 مكتب عن 13118 برقم 20210106 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس حسن عيد حسن -  13

 خميس حسن عيد/  بملك -( ط)    االيمان قرية:  بجهة ، زراعيه حاصالت تصدير

 13150 برقم 20210124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزلباني محمد عبدالوهاب ساره -  14

 محمد الفتاح عبد رمضان/  بملك - أوسيم شبرا:  بجهة ، المملحه االسماك تجارة عن

 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوره عبدالجواد عبدالمطلب عبدالناصر مني -  15

 بسيوني محمد طلبه عصام/  بملك - الجمهوريه شارع:  بجهة ، فالتر وتركيب بيع عن 13224 برقم

 عن 13125 برقم 20210112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمال محمد/  د صيدليه -  16

 عزب عباس علي مايسه/  بملك - القالوات قريه:  بجهة ، صيدليه

 عن 13139 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالونيس عبدهللا محمد احمد -  17

 بصيص عبدالونيس عبدهللا محمد/  بملك - النجاح:  بجهة ، ومستلزماتها رش ومعدات غيار قطع

 برقم 20210124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليله عبدالعزيز مختار محمود محمد -  18

 عبدالمطلب الباسط عبد هاني/  بملك - 12 رقم بالعقار  كامل مصطفي مدرسة شارع:  بجهة ، مفروشات عن 13148

 سالمه

 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخدرجي الشافعي عبدالاله محمود شيماء -  19

 عزبة:  بجهة ، والبع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)  جاهزه مالبس عن 13134

 حسن احمد حسانين حسام/  بملك - الغربيه ابسوم - الزرقا
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على شيخال محمد العاطى عبد احمد خالد -  20

 على الشيخ العاطى عبد احمد العاطى عبد/  بملك الطود:  بجهة ، جزاره محل عن 13113

 عن 13145 برقم 20210124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالرحيم سمير ابراهيم -  21

 السعود ابو قطب محمد هناء/  بملك - الوفائيه:  بجهة ، والتحف والفضيات الصيني تجارة

 13156 برقم 20210131 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهوفي عبدالحفيظ كمال محمود -  22

 البهوفي عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ/  بملك - الخاوى ابو:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد وتجارة ماركت سوبر عن

 13156 برقم 20210131 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهوفي عبدالحفيظ كمال محمود -  23

 البهوفي عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ/  بملك - الخاوى ابو:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد وتجارة ماركت سوبر عن

 13127 برقم 20210113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابو محمد احمد سيد محمد -  24

 الخير ابو هللا فتح شحاته اكرام/  بملك النجاح قريه مرتاح النجاح:  بجهة ، خراطه ورشه عن

 عن 13136 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد اسماعيل مسعد -  25

 بملكه - التحرير - التجارى السوق:  بجهة ، رى ماكينات غيار قطع بيع

 13120 برقم 20210110 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيره عبدالنبي عبدالمنعم ثناء -  26

 عبدهللا عبدالمنعم رضوان/  بملك - بريم:  بجهة ، االلبان لتجاره مواشي حظيرة عن

 بيع عن 13129 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس عبدهللا محمد عبدهللا -  27

 الشيخ عبدهللا الكريم عبد عبير/  بملك الناصر عبد جمال شارع 66:  بجهة ، ومراتب مفروشات

 برقم 20210119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب العنين ابو ابراهيم احمد محمد -  28

 علي الحصول بعد والحراسه االمن عدا وفيما نت االنتر خدمات عدا فيما)  مهارات وتنميه تطوير مركز عن 13140

/  بملك - الطود - باشا رياض عزبة:  بجهة ، 2020/12/29 بتاريخ 7912 برقم امنيه موافقه - الالزمه التراخيص

 الشريرى محمد علي عفاف

 برقم 20210124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالحميد السيد جمال عبدهللا -  29

 عطيه عبدالحميد السيد جمال/  بملك - شاهين عمر:  بجهة ، التصدير عموم مكتب عن 13144

 عن 13119 برقم 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب امين ابراهيم مي -  30

 - البكرى شارع:  بجهة ،(  العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)  لالطفال جاهزه مالبس

 السعدني الحفيظ عبد عيسي شهاب/  بملك

 عن 13130 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد حسن العزيز عبد حسن -  31

 زايد حسن العزيز عبد محمد/  بملك الطود:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 عن 13152 برقم 20210127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلش عبدالعزيز صالح ادهم -  32

 الطويل فتحي محمد رجب/  بملك - الزراعه مدرسه بجوار - الرى ماكينة بجوار:  بجهة ، توك توك بيع

 جزاره عن 13124 برقم 20210112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نانه كمال عالء كمال -  33

 عابدين طه محمد عبدالسالم محمد/   بملك - الجمعيه ارض:  بجهة ،

 ورشة عن 13138 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده علي محمد وائل -  34

 طالب ابو رجب السالم عبد/  بملك - بريم:  بجهة ، سيارات سروجي

 برقم 20210124 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرقاني عويضه ابراهيم عبدالجواد -  35

 سعد محمد عبدالفتاح/  بملك - واقد:  بجهة ، وموتوسيكالت توكتوك غيار قطع عن 13147

 13151 برقم 20210126 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب محمد محمد رجب محمد -  36

 عيسوى محمود عطيه مشحوته/  بملك-(  ي) االيمان قرية:  بجهة ، كاوتش تصليح ورشة عن

 13135 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التلت عبدالرحمن عبدالمنعم احمد -  37

 ابراهيم عبدالرحمن عبدالمنعم/ بملك - خربتا:  بجهة ، موسميه حبوب ارةتج عن

 عن 13117 برقم 20210106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف محمد نجاح وليد -  38

 هللا خلف علي محمد نجاح كرم/  بملك - عارف السالم عبد:  بجهة ، عفشة ميكانيكه اجزاء اصالح ورشة

 عن 13122 برقم 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد فتحي محمد -  39

 عبيد محمود علي/  بملك - الحدين:  بجهة ، منظفات

 عن 13149 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلين عطوان عبدالسالم مي -  40

 محمود الدين جمال/  بملك - راضي منشأة:  بجهة ، العجول وتسمين االلبان والنتاج المواشي لتربية مواشي حظيرة

 عوض
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 عن 13155 برقم 20210131 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومي عبدهللا صالح عبدهللا -  41

 والبحيره المنوفيه جمعيه/  بملك -( ط)  االيمان ق:  بجهة ، مأكوالت تجهيز محل

 عن 13111 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا الصاوى رضا اسالم -  42

 االقطش محمد محمد محمود/  بملك البكرى شارع من متفرع شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 عن 13123 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر احمد على حلمى نجالء -  43

 نوح مرسى حافظ احمد/  بملك خربتا الجيار على زاويه شارع:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 13126 برقم 20210112 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان ابراهيم سمير هدير -  44

 الطحان خليل ابراهيم سمير/  بملك - بولين كفر:  بجهة ، وتصدير استيراد

 عن 13141 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل حلمي نبيل ابانوب -  45

 االقطش شعبان محمد محمد/  بملك - االسعاف شارع 11:  بجهة ، وكهربائيه يدويه عدد محل

 ورشة عن 13143 برقم 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي فرج عثمان عز -  46

 جاهين مصطفي يسرى/  بملك - الريحاني كافتيريا بجوار الحسيني االمام:  بجهة ، سيارات غسيل

 عن 13131 برقم 20210114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد سعيد محمود -  47

 حسان عبدالقادر عبدالسيد عطيه/  بملك - مغنين:  بجهة ، بقاله

 عن 13142 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسحير محمد مدحت محمد -  48

 عاشور عبدالوهاب عبدهللا محمد/  بملك - الطود:  بجهة ، جزاره

 عن 13142 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سحير ابو محمد مدحت محمد -  49

 عاشور عبدالوهاب عبدهللا محمد/  بملك - الطود:  بجهة ، جزاره

 13154 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين عبدالعظيم محمد -  50

 خليل محمد السيد السيد شفيق/  بملك - مكرم عمر:  بجهة ، حالقه صالون عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الزراعيه الحاصالت تصدير  ،  شركة   وشركاه محمد حامد كمال اسامه -  1

 كمال/  بملك المدينه مجلس خلف فيال 52 شارع:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت تصدير عن ، 13115 برقم 20210105

 حامد محمد حامد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   11070:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب السيد مبروك روحيه   - 1

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   6719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصير محمد محمود خالد   - 2

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   11781:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالكريم محمد عبدهللا طارق   - 3

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   9029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا خير مبروك كامل السعيد ياسر   - 4

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   7792:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم محمد ربه عبد الرازق عبد   - 5

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   20210112 تاريخ وفى ،   12190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالرحيم عبدالعزيز ربيع محمد   - 6

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو تم

   20210113 تاريخ وفى ،   9766:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طير ابو الهادى عبد محمد الهادى عبد هبه   - 7

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو تم

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   7227:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عبدالرحمن سليمان احمد   - 8

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى ،   11578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمام ابو جاد خليفه جاد   - 9

 الرئيسي المحل علي النشاط واقتصار النشاط لالنعدام المحل الغي  السجل

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   12956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكردى محمود عبدهللا محمود   - 10

 التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   10433:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده بكر رمضان محمد   - 11

 التجارة لترك2021/1/20 بتاريخ3351 محو برقم القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   11756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم محمد خضر حماده   - 12

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   1771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشمنتى على محمد كريمه   - 13

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   8037:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المطلب عبد الدين سيف محمد زينب   - 14

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   6287:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجحش احمد محمد محروس علي   - 15

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 وفى ،   9034:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   حبيب محمود الحميد عبد حاتم)  للمقاوالت حبيب حاتم مكتب   - 16

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو تم   20210127 تاريخ

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   11946:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد مبروك شعبان   - 17

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   9006:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان القادر عبد العاطى عبد شكريه   - 18

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   11534:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السمدوني عبدالحفيظ احمد محمود   - 19

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  11910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق رشاد محمد محمود -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  10584 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخياط عطيه محمد دعاء -  2

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  11259 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى يوسف وديع تامر -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  11875 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد علي نعمان علي -  4

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

 المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  12210 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبر توفيق العنين ابو هناء -  5

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  7251 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيه عبدالرحمن محمد عزه -  6

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

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  10913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنام شبل ابراهيم شبل محمد -  7

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



 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

 ، تاريخ وفي  10595 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمال احمد محسن سعد( السيارات لتجارة الجمال معرض)  -  8

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210120

,  المال رأس تعديل تم  20210120 ، تاريخ وفي  10595 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمال احمد محسن سعد -  9

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس ديلتع:   التأشير وصف

 تم  20210120 ، تاريخ وفي  12918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطنايحى ربه عبد محمود محمد طاهر -  10

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم  20210121 ، تاريخ وفي  11312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخربتاوى العزيز عبد محمد العزيز عبد -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  7512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مدين على سعد رضا -  12

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  8592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود ابو محمود حمدى عالء -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  8398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيبه محمد حمدنى محمد -  14

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

 المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  8393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا فتح محمد هللا فتح محمد -  15

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

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  5291 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار عبدالحكيم علي محمد اسامه -  16

  جنيه  30000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  5291 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار عبدالحكيم علي محمد اسامه -  17

  جنيه  30000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  5291 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار عبدالحكيم علي محمد اسامه -  18

  جنيه  30000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  8871 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيسوى على العزيز عبد احمد -  19

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هندى  عبدالمقصود  محمود  عبدالناصر -  20

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  2018 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االشقر حسن عبدالرحيم محمد -  21

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

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  9214 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دراز موسى عوض صالح احمد -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  11828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النصيرى عباس احمد عباس -  23

 جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف


