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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  

 

 عن 17304 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد هشام كريم -  1

 جمال منشيه الخشاب ترعة ش:  بجهة ،(  الالزمة التراخيص علي الحصول وبعد االنترنت خدمات دون)  عقاري تسويق

 / الناصر عبد

 برقم 20210104 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الشيخ كامل محمد علي مدكور الشيماء -  2

 التراحيل عمال ش من دحروج ابو عرب العلو كفر الطاحونه ش19:  بجهة ، والمالبس االحذيه توريد عن 17252

 سابقا الطاحونه االوسط

 سوبر عن 17274 برقم 20210118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور ابوزيد رضا محمد -  3

 / االرضي بالدور محل - حلوان حدائق - الخشاب ترعة ش من العينين ابو ش2:  بجهة ، ماركت

 عن 17287 برقم 20210124 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنزالوى جاد محمد السيد -  4

 / االرضي بالدور محل - العمال مدينة العيش مخبز بعد - الغربي محمود ش من اطلس ش 1:  بجهة ، نجارة ورشة

 سوبر عن 17291 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس فايز سامى بيتر -  5

 /  محل - المدارس بمجمع  المأله الرشاح شارع 2:  بجهة ، ماركت

 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكومى على احمد الحكيم عبد صدقى رؤى -  6

 - شريف ش 58:  بجهة ، الالزمة التراخيص علي الحصول بعد االنترنت خدمات فيماعدا ستيشن بالي عن 17298

 / محل

 عن 17268 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام عبدالهادى محمد محمد -  7

 مايو االولى الصناعيه المنطقه ب نموذج 5 مجموعه 3 جناح 9 محل:  بجهة ، ودوكو سمكره ورشه

 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالرازق مبروك محمد -  8

 المركزيه الخدمات أ نموذج 3 مجموعه 2 جناح 4 رقم محل -مايو:  بجهة ، ومساعدين سوست تغير ورشه عن 17270

 عن 17282 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جبر عبدالفتاح محمود -  9

 / البريد مكتب بجوار علي اوالد شارع 14:  بجهة ، حديد وتجارة مقاوالت

 ورشه عن 17293 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه بشاى عياد بشاى -  10

 حلوان ح- والنور الهدي ش13: / بجهة ، 2008/10/21 بتاريخ 24225 برقم العين نفس علي ت س اطفال مالبس

 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد محمد ابراهيم محمد -  11

 / حلوان حدائق حموده ش 47:  بجهة ، بن بيع عن 17284

 عن 17296 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر محمد رجب محمد -  12

 1 مجاوره سوق مايو 15/ - مايو:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 17297 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد كامل اسماعيل مصطفي -  13

 الوابور عزبه حسان حسين ش5/-حلوان:  بجهة ، اسمنت توريدات

 عن 17292 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القباني السيد محمد السيد عزه -  14

 / الدواجن حلوان ركن مدينة الزهراء فاطمة ش1:  بجهة ، العمالة توريد دون عامة مقاوالت

 عن 17271 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود صالح اشرف محمد -  15

 / محل حلوان الطيران تقسيم 108 ق حواس زكي شارع:  بجهة ، سيارات واصالح صيانه ورشة

 تجارة عن 17276 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا سيد حامد -  16

 / حلوان ب16 محل 1 شارع 82 ب 2م االمريكي المشروع:  بجهة ، مستعمله وموبليات كهربائية ادوات

 عن 17294 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد سامي والء -  17

 ودون واالعالن والدعايه الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما عامه وتوريدات مقاوالت مكتب

 مايو 15 م العائلي االسكان 14 مجاوره 110 قطعه// -مايو:  بجهة ، عماله توريد

 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمود سعيد الرحمن عبد -  18

 / المعصرة الخشاب ترعة المصطفي برج 13:  بجهة ، كهربائية اجهزة عن 17302

 برقم 20210112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح مصطفي يوسف اسراء -  19

 / 22 مجاورة سوق 5 رقم محل:  بجهة ، تموينيه شاملة بقالة عن 17261
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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

 تجارة عن 17265 برقم 20210113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفاكهة لتجارة روماني -  20

 / المحطة -المعصره - االرضى بالدور محل  منصور علي ش من حامد عبدالعزيز شارع 3 بالعقار:  بجهة ، فاكهة

 عن 17260 برقم 20210111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس عبدالقادر جمال شريف -  21

 / التوحيد برج 3 محل الميدان ش 9:  بجهة ، وخردوات عطور بيع

 عن 17280 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المليجي علي السيد سعد السيد -  22

 / التكنولوجية للمشروعات التبين حاضنة 3003:  بجهة ، للحريق المقاوم مطاطي عزل دهانات وتصنيع انتاج

 عن 17300 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم جمعه رجب احمد محمود -  23

 الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبيوتر االجهزه توريد ودون العماله توريد دون ومقاوالت عموميه توريدات

 الوالده عزبه - ابراهيم صالح علي شارع 15//- حلوان:  بجهة ، واالعالن والدعايه

 عن 17305 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد ناصر محمد -  24

 الكمبيوتر اجهزة وتوريد االدوية فيماعدا)   وتوريدات طبية ومستلزمات ومنظفات ومطهرات تجميل مستحضرات توزيع

 / الشعبية المساكن 27 شارع 8:  بجهة ،(  العمالة توريد ودون واالعالن والدعاية الطباعة وادوات ومستلزماتها

 سوبر عن 17256 برقم 20210104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد ممدوح خالد -  25

 / االبطال مدينة االول التجاري السوق( 1) مجمع:  بجهة ، ماركت

 عن 9343 برقم 20210112 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى العزيز عبد محمد احمد -  26

 مايو 15 الثالثه المرحله 25 مجاوره سوق 24 محل مايو- مايو:  بجهة ، شامله بقاله

 عن 17281 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب شحاته محمد بخيته -  27

 3 عماره ب حي 11 مجاوره/ مايو- مايو:  بجهة ، سيارات وزيوت منزلي واثاث غذائيه مواد وتوزيع توريد مكتب

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمبدى عبدالشكور حمدان نعمه -  28

 الدمشيتى ش 1:  بجهة ، ومستلزماته والكمبيوتر االلكترونى التسويق عدا فيما واكسسوار مالبس تسويق عن 17263

 / حلوان منشيه حامد كامل ش من متفرع

 17264 برقم 20210112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه سعد محمد الدسوقى محمد -  29

 / مايو 15 أمتداد 6 و 5 مجاوره سوق 6 رقم محل -مايو:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 عن 17273 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمدي عبدهللا سلوى -  30

 / الناصر عبد جمال منشيه داوود ابو شارع 1:  بجهة ، عطور وتركيب بيع

 عن 17288 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقل محمد سعد سمير -  31

 ،(  العمالة توريد ودون واالعالن والدعاية الطباعة وادوات ومشتمالتها الكمبيوتر اجهزة فيماعدا) ومقاوالت توريدات

 / شقة  حلوان حدائق الهدي مدينة - شوقي احمد ش 6:  بجهة

 عن 17289 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدبولى ابراهيم عادل هشام -  32

 / محل- القبليه العزبه أ 27:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع

 بيع عن 17278 برقم 20210118 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن عبدالمنعم بثينه -  33

 / 12 رقم محل 10 مجاورة سوق:  بجهة ،(  واكسسوارتها العسكرية المالبس فيماعدا)  جاهزة حريمي مالبس

 بقاله عن 17301 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض السيد جمعه غانم -  34

 / 1 رقم محل 6 عماره 9 مجموعه 21 مجاوره:  بجهة ،

 عن 17253 برقم 20210104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب حسن احمد حسن شعبان -  35

 جهاز من الالزمة التراخيص علي الحصول بعد االسياحية الرحالت ودون العربية مصر جمهورية داخل رحالت مكتب

 / باالرضي شقة - المرازيق كوبري دوران ش 7:  بجهة ، والدولي الداخلي البري النقل تنظيم

 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمد الدين كمال عبدالرحمن -  36

 ودون واالعالن والدعاية الطباعة وادوات ومشتمالتها الكمبيوتر اجهزة فيماعدا عمومية توريدات عن 17275 برقم

 / االرضي الدور برهان علي جعفر شارع 4 عقار:  بجهة ، العمالة توريد

 عن 17283 برقم 20210120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحات علي فرج رمضان -  37

 18م رقم محل 11 مجاوره/ مايو- مايو:  بجهة ، االنترنت خدمات دون كافتيريا

 كافيه عن 17295 برقم 20210127 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد محمد رجب -  38

 محل عبدالناصر جمال - الخشساب ترعة من عفان بن عثمان ش 4:  بجهة ، والبالستيشن االنترنت خدمات فيماعدا

 / االرضي بالدور
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 17255 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده بطرس القمص نشأت بيتر -  39

 ،(  العمالة توريد ودون واالعالن والدعاية الطباعة وادوات ومستلزماته الكمبيوتر أجهزة فيماعدا)  عمومية توريدات عن

 / شقه - حلوان حدائق - المعصرة كامل علي شارع 33:  بجهة

 17259 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيالني ابراهيم احمد/ د مستشفي -  40

 / المعصره بيحر 45 مصنع ش 6:  بجهة ، مستشفي عن

 عن 17303 برقم 20210131 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمد الدين محى سمير -  41

 ،(  العمالة توريد ودون واالعالن والدعاية الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبيوتر اجهزة فيماعدا)  عمومية توريدات

 / شقه  غنيم عرب استبان جمعه ش 2:  بجهة

 17272 برقم 20210117 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن حسن السيد حسن محمد -  42

 - المستقبل مدرسة امام القدامي المحاربين مساكن أدهم ش من الغربي الشارع 8:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشة عن

 / محل

 عن 17258 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود رامي -  43

 حلوان حدائق منشية 6 ش 1 رقم عقار:  بجهة ، االنترنت عدا فيما موبيالت اكسسوارت بيع

 عن 17269 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي محمد يحيي محمد -  44

 8 محل 1 نموذج 1 جناح 1 مجموعه االولي الصناعيه المنطقه/  مايو - مايو:  بجهة ، االنترنت خدمات دون كافتيريا

 عن 17299 برقم 20210127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد حسن محمد السيد -  45

 الدواجن الجديده حلوان ركن مدينه البركه برج 2/  حلوان:  بجهة ، عطاره

 عن 17262 برقم 20210112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي حسن عويس علي عمرو -  46

 / االرضي الدور 3 مجاوره مول ميجا 22 ق G 6 عقار:  بجهة ، شمسية نظارات بيع

 بيع عن 17290 برقم 20210125 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السيد محمد محمود -  47

 ( /10) رقم محل- الدواجن الخشاب ترعه ش 22:  بجهة ، المحمول إكسسوار وتوريد

 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الدين جمال مجدي مصطفي -  48

 شارع 42/ حلوان - حلولن:  بجهة ، الجراحيه العمليات اجراء دون( ستيم و جاكوزي و ساونا)صحي نادي عن 17267

 خاطر محمود

 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الدين جمال مجدي مصطفي -  49

 شارع 42/ حلوان - حلولن:  بجهة ، الجراحيه العمليات اجراء دون( ستيم و جاكوزي و ساونا)صحي نادي عن 17267

 خاطر محمود

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 انواعها بمختلف االسكان مشروعات وادارة انشاء باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه العزيز عبد مجدي محمد وائل -  1

 وكذلك االراضي وتقسيم المبنيه العقارات في واالتجار للغير وتأجيرها العقارات وشراء بيع بغرض ومستوياتها

 القيام عن ، 17306 برقم 20210131 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   والغير للشركة االسكان مشروعات

 للغير وتأجيرها العقارات وشراء بيع بغرض ومستوياتها انواعها بمختلف االسكان مشروعات وادارة انشاء باعمال

 شارع 2 عقار:  بجهة ، والغير للشركة االسكان مشروعات وكذلك االراضي وتقسيم المبنيه العقارات في واالتجار

 ( /1) رقم شقه  الوالده عرب - الزهور

 انواعها بمختلف االسكان مشروعات وادارة انشاء باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه العزيز عبد مجدي محمد وائل -  2

 وكذلك االراضي وتقسيم المبنيه العقارات في واالتجار للغير وتأجيرها العقارات وشراء بيع بغرض ومستوياتها

 القيام عن ، 17306 برقم 20210131 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   والغير للشركة االسكان مشروعات

 للغير وتأجيرها العقارات وشراء بيع بغرض ومستوياتها انواعها بمختلف االسكان مشروعات وادارة انشاء باعمال

 شارع 2 عقار:  بجهة ، والغير للشركة االسكان مشروعات وكذلك االراضي وتقسيم المبنيه العقارات في واالتجار

 ( /1) رقم شقه  الوالده عرب - الزهور

   السياحية والخدمات االنترنت خدمات فيماعدا وكافيهات مطاعم ادارة  ،  شركة   وشركاها سالمه نبيل ماريانا -  3

 خدمات فيماعدا وكافيهات مطاعم ادارة عن ، 17277 برقم 20210118 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس

 / ثابت شارع 51:  بجهة ، السياحية والخدمات االنترنت



 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

 الكحوليه فيماعدا والمشروبات المأكوالت وتحضير لبيع شوب كوفي  ،  شركة   وشركاه ابراهيم حسين مصطفي -  4

   مالها ،رأس   السياحية والخدمات االنترنت خدمات فيماعدا وتشغيلها أنواعها بكافة المطاعم وادارة فندقية وخدمات

 فيماعدا والمشروبات المأكوالت وتحضير لبيع شوب كوفي عن ، 17285 برقم 20210121 فى ،قيدت 30000.000

:  هةبج ، السياحية والخدمات االنترنت خدمات فيماعدا وتشغيلها أنواعها بكافة المطاعم وادارة فندقية وخدمات الكحوليه

 / المراغي مصطفي شارع( 14) بالعقار المراغي مصطفي شارع تقاطع صفوت مصطفي شارع( 1) رقم محل

   مالها ،رأس   الطباعة أدوات دون ودهانات بويات بيع  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن رمضان السيد -  5

 برج 15:  بجهة ، الطباعة أدوات دون ودهانات بويات بيع عن ، 17257 برقم 20210106 فى ،قيدت 10000.000

 / حلوان حدائق - النيل كورنيش شارع مكه

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  تموينية بقاله  ،  شركة   وشريكتها حبشى السيد حسن نصر نبيهه -  6

 / عثمان ش 21:  بجهة ، تموينية بقاله عن ، 17279 برقم 20210119

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   9344:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحات محمد على محمد   - 1

 التجارة لترك نهائيا يالتجار السجل محو تم  السجل

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   6761:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الذهب ابو حسانين سرحان يحيى   - 2

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   13188:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد عبدالحميد محمود   - 3

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   8536:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيمى سيد محمد حسين مها   - 4

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   12446:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهيم يحى احمد   - 5

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   17026:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطيب محمد محمود محمد اسالم   - 6

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   9857:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين بغدادى محمد بغدادى   - 7

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210112 تاريخ وفى ،   14849:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن علي حمدي سماح   - 8

 التجاره لترك التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   2415:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان فهمى على   - 9

 للوفاة نهائيا التجاري السجل محو تم

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   10834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب صابر محمد رجب   - 10

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   14225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العز أبو سعد العز أبو محمد   - 11

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   13044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين صالح حسن محمد   - 12

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

   20210118 تاريخ وفى ،   11494:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النبى عبد الشافى عبد الفتاح عبد ميرفت   - 13

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   11764:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد محمود محمد   - 14

 التجاره لترك نهائيا السجل محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى ،   5052:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين نور احمد الحليم عبد   - 15

 للوفاة نهائيا التجارى السجل محو تم  السجل

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   15904:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف الغني عبد مصطفي ابراهيم   - 16

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   15751:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاره بباوى يوسف صبرى   - 17

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210120 تاريخ وفى ،   11021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج ياقوت احمد محمود   - 18

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   12700:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد سالم سيد حسين   - 19

 التجاره لترك نهائيا التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   15911:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي احمد محمود احمد   - 20

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   14332:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النعيم عبد فرج علي طارق   - 21

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   14972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيوني المحاسن ابو الدين عصام   - 22

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210127 تاريخ وفى ،   1095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد محمد سيد جمال   - 23

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   15965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجم محمد السيد اسالم   - 24

 التجارة لترك نهائيا التجاري السجل محو


