جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب كفر الدوار شهر نوفمبر

* الفهرس
-1
-2

-3

-4

قيود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تعديالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تجديدات ( :افراد وشركات)
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1رضا عبدالسالم محمد عليوه  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22121عن ادوات
صحيه  ، .بجهة  :بطورس  -سوق اجيون بملك  /عبدالسالم محمد عليوه .
 - 2مروه مؤمن محمد محمد ابو عيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  23232عن محل
مالبس جاهزه  ،بجهة  :شارع الرزق بملك  /محمود علي محمد شهاوي
 - 3مروه مؤمن محمد محمد ابو عيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  23232عن محل
مالبس جاهزه  ،بجهة  :شارع المجاهدين متفرع من22يوليو بملك  /هادىكامل فراج
 - 4ممدوح محمد رياض محمد عبدالمجيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111112برقم  22132عن
معرض سيارات  ،بجهة  :النشو البحري بملك  /محمد العشرى علي غراب
 - 0قاسم عثمان قاسم النمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم  22141عن قطع غيار سيارات
استعمال خارج  ،بجهة  :شارع القوه من شارع الجيش بملك  /مصطفى احمد عباس سلطان
 - 2محمد عبدالحليم عبدالعزيز البجالتى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  22122عن قطع
غيار موتسيكالت  ،بجهة  :عزبة الشجر الزينى بملك /رمضان عبدالحليم هويدى
 - 2محمد عبدالفتاح عبدهللا خضرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111122برقم  22213عن حظيرة
مواشى ( انتاج البان )  ،بجهة  :ابورحمه بملك  /عبدالفتاح عبدهللا خضرى
 - 1وحيد رفاعي سليمان الفرماوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111122برقم  22110عن مكتب
رحالت داخليه  ،بجهة  :ارض عقيله  -المنشاوي بملك  /رضا السيد عويلي عبدالسالم
 - 3اسماء عبدهللا ظريف عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111122برقم  22112عن مكتب
مقاوالت عموميه  ،بجهة  :شارع السوداني متفرع من شارع محمد عامر جاب هللا بملك  /يحيى محمود عطا هللا
 - 11اميره السيد احمد السيد عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  22211عن بقاله ،
بجهة  :ش القصاص المراكبيه المستجده بملك  /عصام فتحى السيد على
 - 11محمد عبدالسالم محمد عليوة  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22112عن محل
سيراميك  ، .بجهة  :بطورس  -سوق اجيون بملك  /عبدالسالم محمد عليوة .
 - 12زكي عطيه خميس سعيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22113عن مكتب
مقاوالت  ، .بجهة  :منشية بركات  -سيدي غازي بملك  /عطيه خميس سعيد رحيم .
 - 13شعبان يحيي شعبان حامد السيد  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22120عن غيار
زيت وتصليح كاوتش  ، .بجهة  :عزبة الجرن  -منشية األوقاف بملك  /يحيي شعبان حامد السيد .
 - 14طه محمود لبيب عمر علي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111122برقم  22114عن محطة
تعبئة وفرز حاصالت زراعيه  ، .بجهة  :الدوار -كوم البركة  -بملك  /ماجد سالم عبدالمجيد .
 - 10احمد رضا احمد ذكى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111120برقم  22133عن معرض سيارات
 ،بجهة  :سيدى غازى بملك  /رضا احمد ذكى يوسف
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 - 12محمد عبدالغني حسن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111112برقم  22131عن محجر زلط
ورمل  ،بجهة  :القريه عشرين  -اللحوم بملك  /احمد عبد الشافى محمود
 - 12عالء السيد عباس عبدالعزيز عبدالرحيم  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 01110111 ،قيد فى  21111114برقم  22131عن
مكتب لالجهزة الطبيه وتوريدها وصيانة االجهزة الطبيه  ، .بجهة  :االربع عزب بملك  /محمد السيد عباس عبدالعزيز .
 - 11محمد عادل فؤاد احمد سلطح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111113برقم  22142عن مكتب
دعايه واعالن " فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت "  ،بجهة  :الرزقه تبع منشية يونس بملك  /نجاة محمد احمد عبده
 - 13سعيد عوض جويدة شعيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111113برقم  22124عن ورشة
ميكانيكه  ،بجهة  :عزبة المرسه كوم البركه سيدى غازى بملك  /احالم يوسف يوسف القادوسى
 - 21كريم رمضان رفاعي سليمان الفرماوي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم 22113
عن مكتب ديكور  ، .بجهة  :ارض عقيله شارع المنشاوي  -المهاجرين بملك  /وحيد رفاعي سليمان فرماوي .
 - 21مصطفى طلعت جويده هنداوي ابوشهاوي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم 22133
عن ثالجة تبريد وتجميد  ، .بجهة  :منشأة األوقاف بملك  /محمد طلعت جويده هنداوي .
 - 22سعيد عبدالفتاح محمد فتح هللا بدر  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111113برقم  22140عن
ادوات منزليه  ، .بجهة  :عزبة ابوالسيد بجوار الكوبري بملك /ياسر لطفي سالم .
 - 23زينب محمد سعد عبدالعزيز يوسف  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  22132عن
بيع لحوم مجمدة ، .بجهة  43 :شارع المنايفة  -نظير بملك  /محمود سعيد حسن محروس خليل .
 - 24عبدالجواد عوض جويده شعيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111113برقم  22123عن ورشه
رخام  ،بجهة  :عزبة المرسه بجوار بنزينة طه عامر الدوار سيدى غازى بملك سعيد عوض جويده شعيب
 - 20اميل غالى سعد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  22212عن مكتبه  ،بجهة :
ارض العمده  -عطفة خفاجى  -شاديه نيشان تغيان سالمه
 - 22محمد محمد مسعود محمد احمدين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111122برقم  22210عن بيع
اعالف ومستلزمات مزارع  ،بجهة  :عزبة سعد ابوخطوه الحاجر سيدى غازى بملك  /خميس ابراهيم عبدالسميع عبدالوهاب
 - 22ورده عبداللطيف عبدالمجيد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111120برقم  22113عن
صيدليه  ،بجهة  :المحطه ش متفرع من ش ناصر مدخل الطريق الزراعى بملك /رمضان عطاهللا جويده السجينى
 - 21خيري محمد عبدالهادي الغمري  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  22141عن مخبز
بلــــدي الى  ، .بجهة  :بردلة  -بملك  /عاطف سعد خليف .
 - 23محمود شفيق محمود يحيى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  22121عن بقاله  ،بجهة
 :النوباريه قرية االحريه شمال التحرير بملك  /احمد محمد حسن ابراهيم
 - 31عمرو فتحي قرني عبدالقادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111113برقم  22101عن بيع زيوت
سيارات  ،بجهة  :شارع عبد الدايم كفر سليم بملك  /عمرو فتحي قرني عبد القادر
 - 31محمد سمير طه عطيه عوض هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  22113عن تجارة
سيارات  ،بجهة  :شارع عدلي الميزانه بملك  /محمد احمد عبد العال الجحش
 - 32امال عزيز سولاير داود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  22122عن تجارة اعالف ،
بجهة  :المركب  -عزبة عاشور  -ماهر موريس سولاير  -جورج موريس سولاير
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 - 33منال يحيى اسماعيل السيد عون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111120برقم  22132عن مركز
تداول ادويه بيطريه ولقاحات  ،بجهة  :ش بور سعيد بملك  /مختار عبدالسالم محمود عبدالدايم
 - 34امير صالح اسماعيل عامر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111120برقم  22211عن مالبس
جاهزة  ،بجهة  :خلف موقف اسكندريه بملك  /عبدالفتاح عبدالحميد البركى
 - 30اسامه محمد عبداللطيف عبدالهادي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22112عن
مكتب عموم االستيراد و التصدير فى حدود المسموح به قانونا  ، .بجهة  :عزبة العنب -انطونيادس  -بملك  /محمد عبداللطيف
عبدالهادي .
 - 32اسامه محمد عبداللطيف عبدالهادي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22112عن
مكتب عموم االستيراد و التصدير فى حدود المسموح به قانونا  ، .بجهة  :الرئيسي  :عقار رقم  2شارع عزبة العنب انطونيادس
بملك  /عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف .
 - 32عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم قديحه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 001110111 ،قيد فى  21111112برقم  22111عن بيع
اسماك  ،بجهة  :بجوار مركز الشرطه بملك  /محمود عبد هللا ابراهيم قديحه
 - 31حسنى سليمان سليمان الجدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111112برقم  22132عن تجارة
مبيدات واسمده  ،بجهة  :ابيس 3/4عرابي بملك  /اسعد محمد عبد المجيد
 - 33صباح حسين ابراهيم الهواري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111113برقم  22142عن العاب
بالي ستيشن  ،بجهة  :التمليك الدفعه الثانيه امام سامح للمشويات بملك  /منى جمال السيد عز العرب برهامي
 - 41صباح فتحي ابراهيم ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  22112عن
مكتب شحن وتفريغ  ،بجهة  :النشو البحري بملك  /محمد احمد زكريا الزقم
 - 41رضا علي ابراهيم سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111110برقم  22111عن مكتب
مقاوالت عموميه  ،بجهة  :برج الزهراء  -شارع محمد عامر جاب هللا بملك  /جابر علي ابراهيم سليمان
 - 42ابراهيم زاهر عبدالرحمن ابراهيم صالح  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111114برقم 22103
عن معرض ادوات منزليه وكهربائيه  ، .بجهة  :شارع قناة السويس  -السبلة بملك  /زاهرعبدالرحمن ابراهيم .
 - 43حسن محمد علي عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  22111عن مالبس
جاهزة  ،بجهة  :ش  22يوليو بملك  /بدوى رزه
 - 44موسى داود عبدالحميد صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111120برقم  22133عن مكتب
مقاوالت  ،بجهة  :معمل القزاز بملك  /عبده محمد عبده
 - 40معجبه لالستيراد و التصدير ( فرج ابراهيم محمد معجبه ) ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0111110111 ،قيد فى
 21111112برقم  22111عن مكتب استيراد و تصدير فى حدود القوانين واللوائح  ، .بجهة  :شارع الوحدة العربيه متفرع من
شارع اسماعيل شحاته بملك  /شعبان ابراهيم محمد معجبه .
 - 42محمد احمد يوسف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111112برقم  22134عن مكتب
مقاوالت وتوريدات معماريه  ،بجهة  :ك  03طريق مصر اسكندريه الصحراوى بملك  /سميه احمد يوسف
 - 42كريم هشام احمد محمد عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111121برقم  22213عن مكتب
توريد وتصدير حاصالت زراعيه  ،بجهة  :ش السيد زيدان  -منشيه النصر بملك  /احمد محمد الطرينى
 - 41حمدى محمد على محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111110برقم  22102عن حظيرة مواشى
 ،بجهة  :دير امس بملك /احمد محمد على النباصى
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 - 43سعاد جمعه سليمان ابوورده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111113برقم  22123عن حظيرة
مواشى  ،بجهة  :ابوكباريه -بسنتواى بملك  /حسن جمعه سليمان ابوورده
 - 01بسنت بشرى ميخائيل شفيق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  22124عن بيع
مستحضرات تجميل  ،بجهة  :شارع البساتين بملك  /بشرى ميخائيل شفيق داود
 - 01محمد كامل عبدالقادر الجارحي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111122برقم  22112عن ثالجة
تبريد وتجميد  ،بجهة  :عزبة العبد  -الكريون بملك  /عبد الصادق عبد القادر عبد الباري
 - 02فتحي محمد الشمندي فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22114عن مخبز بلدى
الى  ،بجهة  :النوباريه قرية احمد بدوى بملك  /جمال احمد السيد حمد
 - 03ستهم محمد عبدالعليم البنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  22212عن ميزان بسكول
 ،بجهة  :عزبة الخمسين بجوار المقابر بملك  /احمد محمد عبدالعليم البنا
 - 04فردوس عبود سعد سكران  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22124عن حظيرة
مواشي  ، .بجهة  :بلقطر الشرقيه  -بملك  /نصر محمد عبدربه النوام .
 - 00دعاء وهيبه عبدالرؤف درويش  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22123عن
حظيرة مواشي  ، .بجهة  :عزبة فريد الشاذلي  -البسلقون بملك  /كرم رمضان كرم مبروك .
 - 02صالح محمد يوسف موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111113برقم  22143عن حظيرة
مواشى  ،بجهة  :غرافة شعيب  -كوم الفرج بملك  /يوسف محمد يوسف موسى
 - 02محمود فتحي الشحات عوض هللا  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22112عن
حظيرة مواشي  ، .بجهة  :قرية  4/13 - 2مدخل مساكن االلف وحده بملك  /فتحي الشحات عوض هللا .
 - 01ابراهيم احمد محمود محمد الجندي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،قيد فى  21111111برقم  22122عن
مالبس جاهزة ، .بجهة  :عقار رقم  13شارع طلعت حرب بملك  /خالد مصطفى خالد عتيبه .
 - 03مالك عازر عازر عشم هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2011110111 ،قيد فى  21111121برقم  22121عن تجارة
اعالف وحبوب  ،بجهة  :عزبة جالل الحوتى  -سنفا شمال التحرير  -ارينى  -بملك  /اشرف لطفى فرج
 - 21صيدلية د /سمية رفيق  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  22213عن صيدليــــة ، .
بجهة  :ع .الشوباشي -منشأة عامر بملك  /ذكي عبدالحليم سليمان .
 - 21حسام الدين عباس عبدالحميد عنتر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111120برقم  22134عن
اعالف  ،بجهة  :طريق ترعه الكانوبيه بولين بملك /سعاد عبدالحميد ذكى الشامى
 - 22عمرو ابراهيم محمد خطاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111120برقم  22131عن مزرعه
مواشى تسمين  ،بجهة  :السواحلى  -البسلقون بملك  /عاصم عبدالفتاح عماره محمد
 - 23طارق عبده عبدالرحمن حماده  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111112برقم  22112عن مبيدات
زراعيه  ، .بجهة  :النوباريه  -طريق ابوبكر  -بملك  /عبدالنبي بسيس ابراهيم .
 - 24طارق عبده عبدالرحمن حماده  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111112برقم  22112عن مبيدات
زراعيه  ، .بجهة  :شارع بورسعيد -مطوبس بندر بملك  /طارق عبده عبدالرحمن حماده .
 - 20رمضان علي رميح عبدالمالك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22141عن توريد
مواد غذائيه  ،بجهة  :الحديدي النخله البحريه بملك //نادر نصر عبد هللا القاضي
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 - 22محمود مرسي علي خالف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  22113عن اعمال
التكييف المركزى والعزلل االحرارى والتغليف  ،بجهة  :ش محفوظ الحدائق بملك  /عبد المجيد عبد المجيد محمود
 - 22محمد منصور محمد البسومي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111110برقم  22131عن مكتب
ديكورات حفالت الزفاف  ،بجهة  :شارع رخا الحدائق بملك  //على منصور محمد البسومى
 - 21الزعبالوي للمقاوالت العامه " حسين اسماعيل ابراهيم حسن الزعبالوي "  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد
فى  21111111برقم  22112عن مقاوالت عامه ، .بجهة  :عزبة طه  -دفشو  -بملك  /حسن ابوالفتح عبده احمد .
 - 23صابر صافي عبدالرازق ابو بكر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111112برقم  22130عن
مقاوالت هدم وبناء  ،بجهة  :النمريه بملك  /صافي عبد الرازق ابو بكر
 - 21حسن حسين احمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 01110111 ،قيد فى  21111113برقم  22144عن تجارة مواد بناء ،
بجهة  :ع الوابور دفشو بملك  /عيد عبد النبى ابراهيم
 - 21رباب السعيد المغاوري الضوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111110برقم  22133عن مصنع
مالبس جاهزه  ،بجهة  :كوم اشو بملك  /محمد السعداوى خليل السعداوى
 - 22بسام جمعه سليمان عبدالحفيظ ابوسيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111110برقم  22102عن
مكتب مقاوالت عموميه  ،بجهة  :برسيق بجوار وحده مرور ابوحمص بملك سليمان عبدالحفيظ ابوسيف  -ابوحمص
 - 23فرحانه عبدالهادى عبدالجليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 021110111 ،قيد فى  21111121برقم  22121عن حظير ة
مواشى  ،بجهة  :عزبة ام اللبن  -قافله بملك اشرف راشد عوض عبدالجيد
 - 24محمد عمادالدين عبدالمقصود صالح  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111121برقم  22121عن
مكتبــــة  ، .بجهة  :الدفعة الثالثه  -التمليك  -بجوار االستاذ/سعيد الصاوي بملك  /طلعت السعيد محمود عبدالفتاح .
 - 20محمد عباس ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111121برقم  22122عن مكتب
مقاوالت عموميه وتوريد المعدات واالالت الثقيله  ،بجهة  :عزبة الحاج محمد الطابيه بملك  /ابراهيم عباس ابراهيم موسى
 - 22محمد عباس محمد خزيم  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111122برقم  22111عن حظيرة
مواشي  ، .بجهة  :كوم القناطر بملك  /عباس محمد خزيم .
 - 22محمود محمد ابراهيم هيبه بسيوني  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  22112عن
مستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه  ،بجهة  :حي السالم متفرع من شارع المحكمه بملك  /حسام احمد ابو هاشم حجازى
 - 21يوسف حسين احمد محمد جمعه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111112برقم  22131عن بيع
مالبس جاهزه  ،بجهة  :شارع فؤاد يوسف عويس بملك  /يوسف حسين احمد محمد جمعه
 - 23ليلى صبحى عبدالحميد عبدالرازق خليف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111120برقم 22211
عن بقاله  ،بجهة  :العكريشه سيدى عبيد بملك  /صبحى عبدالحميد عبدالرازق خليف
 - 11هيبه للمقاوالت العموميه المتكامله وتوريد عماله داخليه-اسالم عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز هيبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله
 ، 1111110111 ،قيد فى  21111121برقم  22211عن مكتب مقاوالت عموميه متكامله وتوريد عماله داخليه  ،بجهة  :العالى
بملك /عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز هيبه
 - 11محمد محمد مرسي علي الخياط  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111110برقم  22133عن فراشه
 ،بجهة  :المنشيه الجديده خلف مستشفى الحميات بملك  /حسين فهمي محمد مصطفى
 - 12الكس عادل حنين ايوب  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111112برقم  22110عن بالي ستيشن .
 ،بجهة  :عقار رقم  4محل رقم  4ابراج الحلواني  -شارع الحدائق بملك  /محمود السيد منصور جاد .
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 - 13محمود محمد حسن عبدالعزيز  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22133عن مطعم
 ، .بجهة  :قرية االمراء  -عزبة ممدوح سليمان بملك /ممدوح محمد سليمان عيد .
 - 14محمود محمد حسن عبدالعزيز  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22133عن مطعم
 ، .بجهة  :الرئيسي  :توريد مواد غذائيثه كائن بـ  21شارع د/يحيي المشد  -الدور السادس علوي -
 - 10حسن صقر حميده صقر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111122برقم  22212عن تربيه مواشى ،
بجهة  :المحار كوم الفرج بملك  /اميمه عباس ابراهيم
 - 12السيد عبدالمولى هاشم محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111121برقم  22214عن معرض
موبيليا  ،بجهة  :الوسطانيه طريق االسفلت العمومى بواجهة كوبرى حرحش بملك  /سعد رمضان على الصعيدى
 - 12صيدلية د  /احمد محمد السيد  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  22111عن
صيدليـــه  ، .بجهة  :قرية القصر االخضر  -بملك  /احمد مبارك احمد عطيه .
 - 11محمد جابر ابراهيم ابراهيم شكر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111113برقم  22143عن تجارة
مبيدات االفات الزراعيه والمخصبات  ،بجهة  :المضيفه  -العزبه الشرقيه بملك  /ام الهنه محمد محمد تركي
 - 13مؤمن احمد السيد محمد سلمونه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111113برقم  22142عن العاب
بالي ستيشن  ،بجهة  :الدفعه الثانيه التمليك عماره  11مدخل  2شقه  3بملك  /محمد محمود مصطفى اسماعيل
 - 31محمد محمد سليمان عمار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22114عن تجميع
البان  ،بجهة  :قرية ابيس  3/3كفر الدوار بملك  /فوزي محمد سليمان سيد احمد
 - 31عثمان ابوبكر فوزى بهنسى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  22104عن
سوبر ماركت  ،بجهة  :ش بور سعيد  -بملك /ابوبكر فوزى بهنسى 1
 - 32على عبدهللا على خميس القاضى قافله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22103عن
حظيرة مواشى  ،بجهة  :قريه ام اللبن قافله بملك /عبدهللا على خميس القاضى
 - 33صبرى عبدالعليم صالح ابوصالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111121برقم  22111عن
حظيرة مواشى النتاج االلبان  ،بجهة  :كوم الفرج بملك  /حسن عبدالعليم صالح ابوصالح
 - 34علي محمد علي علي صبح  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111120برقم  22130عن مكتب
توريد مستحضرات تجميل  ، .بجهة  :مساكن البيضا الشارع الرئيسي بملك  /بوسي عبدالرازق عبدالفضيل ابراهيم .
 - 30حسن محمد محمود حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111123برقم  22210عن قطع غيار
السيارات  ،بجهة  :حى طلعت حرب  -نظير ش الترعه بملك  /احمد محمود حسن التراس
 - 32ماهر محمد فرج ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111112برقم  22113عن اجهزة منزليه
ومفروشات  ، .بجهة  :شارع مسجد العاشر من رمضان  -السناهرة بملك  /حسني محمد فرج ابراهيم .
 - 32محمد عادل محمد غباشي شرف الدين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  22111عن
بيع االحذيه  ،بجهة  :محل رقم  3الدور الثاني علوي عقار رقم  4ش الحريه بملك /محمد مصطفى عبد العزيز
 - 31ياسين فوزي فريد بيومي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  22122عن عطارة ، .
بجهة  :محلة كيل  -بملك  /منصور كامل عبدالهادي .
 - 33محمود حسين محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  22122عن اعالف  ،بجهة
 :قرية 21غرب النوباريه بملك صبحى حسين محمد على
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 - 111محمد ابراهيم السيد مخلوف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111113برقم  22121عن ادوات
صحيه  ،بجهة  :النخله البحريه بملك  /كريمه محمد رمضان على جرامون
 - 111عيده بالل ندا الكومى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 021110111 ،قيد فى  21111121برقم  22122عن حظيرة مواشى
النتاج االلبان  ،بجهة  :قافله بملك  /حسنى مجاهد محمد عيسى
 - 112مشمش عوض محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111120برقم  22131عن معرض
سيارات  ،بجهة  :النوباريه  -ابوبكر الصديق بملك  /عوض محمد ابراهيم شلبى
 - 113عامر احمد ابراهيم مصطفي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  22111عن مكتب
رحالت داخليه  ، .بجهة  :عقار رقم  23الملعب  -الدفعة االولى  -التمليك بملك  /صالح عباس عبدالعزيز .
 - 114ندي عابير عبدالرازق احمد سرور  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  22102عن
بقالة وتمــــوين  ، .بجهة  :عقار رقم  3شارع محمد عامر جاب هللا  -مقر الحزب القديم  -بملك  /رمضان سعيد محمود .
 - 110زينب محمد مبروك عبدالحميد العتيقي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21111110111 ،قيد فى  21111113برقم 22101
عن مدشة ذرة  ،بجهة  :طلمبات حلق الجمل بملك  /محمد علي عبد الفتاح محمد غراب
 - 112حمدى توفيق محجوب مطوخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22121عن تجارة
خميرة  ،بجهة  :عزبة كوبرى مسعود بملك  /عائشه مراجع كريم
 - 112ابراهيم مصطفى السيد عبدالغنى العدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم 22121
عن قطع غيار مكن رى وموتوسيكالت  ،بجهة  :الرابعه بذور بملك  /سمير عثمان محمد
 - 111ابانوب اسحاق عبدالمالك جبره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  22120عن بيع
اكسسوار محمول  ،بجهة  :مركز الشباب ش النصر قرية الناصر بملك  /محمود احمد مصطفى ايوب
 - 113احمد كمال سعد ضيف هللا صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111121برقم  22113عن
تجارة وتوزيع مواد غذائيه  ،بجهة  :حوض  3وسطانى االربع عزب قومبانيه ابوقير بملك /احمد كمال سعد ضيف هللا صالح
 - 111علي نبيه علي محمد الشيخ  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  22112عن أدوات
صحيه  ، .بجهة  :ترعة بسنتواي بملك  /عماد نبيه علي محمد الشيخ .
 - 111ميسرة عادل عبدالفتاح طه المصري  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  22112عن
مالبس حريمـــي  ، .بجهة  :ارض المنتزه  -بملك /مصطفى محمود كبسة .
 - 112خالد نصر حسين حسن ابوصفية  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  22112عن
بقالة  ، .بجهة  :كوم النص  -التمامة بملك  /عدنان محمد بدوي .
 - 113احمد رشيد عبدالزاهر ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم  22111عن
معصـــرة  ، .بجهة  :الدوار  -كوم البركه بملك  /صبحي محمد عبدالجليل بصل .
 - 114هاني الصافي محمد رجب  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  22112عن معرض
تجارة سيارات  ، .بجهة  :الخمسين  -بسنتواي بملك  /الصافي محمد رجب.
 - 110ايمن الشحات احمد الهوارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111123برقم  22213عن حظيرة
مواشى  ،بجهة  :الغيته -بملك  /بدريه جبريل محمد عزام
 - 112معروف سات  -معروف السيد السيد حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111120برقم 22131
عن تجارة واصالح اجهزه كهربائيه  ،بجهة  :النوباريه محل  0سوق تجارى  2مركز المدينه خلف مجمع االدارات بملك /سعيد
لبيب سليمان شنوده
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 - 112احمد محمد ابراهيم عماره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111120برقم  22132عن بقاله ،
بجهة  :دير امس بملك  /محمد ابراهيم عبدالحميد عماره
 - 111حسين احمد حسين محمد طعيمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111120برقم  22132عن قطع
غيار االت زراعيه  ،بجهة  :سيدى غازى بملك /شعبان احمد حسين
 - 113مصطفى علي شاهر محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111110برقم  22132عن خدمات
محمول  ،بجهة  :عزبة المنصورى طلمبات برسيق بملك  /ابراهيم علي شاهر محمد
 - 121هدير ماهر احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  22113عن حظيرة
تربية مواشى  ،بجهة  :كدوة السويد كوم الفرج بملك  /فوزى عبد العزيز احمد
 - 121سمر احمد عبدهللا النكالوي  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22122عن ادوات
منزليه  ، .بجهة  :عزبة مختار  -سيدي غازي بملك  /محمود عبدالمنعم عبدالحليم ابوالفضل .
 - 122شعبان جبريل حميده موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111122برقم  22212عن حظيرة
مواشى  ،بجهة  :كوم الفرج بمبك  /عبدالسالم جبريل حميده موسى
 - 123عاطف مصطفى محمد احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22110عن
مصنع تجهيز وحفظ االسماك والقشريات والرخويات  ،بجهة  :الخط الوسطانى قومبانية ابو قير بملك  /عاطف مصطفى محمد احمد
مصطفى
 - 124محمد عبدالجيد عبدهللا محمد  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  22121عن حظيرة
مواشي  ، .بجهة  :ابوالعدا  -الغيتة  -طريق ابوالمطامير كفرالدوار بملك  /عبدالحميد عبدالجيد عبدهللا محمد .
 - 120ياسر فرغلي محمد خضر  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22123عن مخبز
افرنجي  ، .بجهة  :شارع اللقاء  -التمليك  -الحدائق  -حسن سعيد رشدي .
 - 122مصطفى فرج رحومه مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22132عن
توريدات نقل  ،بجهة  :التاسعه بذور بملك  /عفاف عطيه محمد شعير
 - 122منى عبدالباسط سند زاهر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111113برقم  22120عن دار
حضانة  ،بجهة  :زهراء الحدائق ش الدكتور رجب بملك /عاطف مرسى ابراهيم
 - 121اسامه محمد عبدالمجيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،قيد فى  21111122برقم  22211عن
مصنع حلويات ( مصاصه )  ،بجهة  :بردله بملك  /خالد محمد مصطفى الحصاوى
 - 123خليل عبدالعزيز عبدهللا زايد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111123برقم  22211عن حظيره
مواشى  ،بجهة  :عزبة زايد الغيته بملك  /عبدالعزيز عبدهللا زايد
 - 131فادية عبدالعاطي يونس عبدالقادر  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم  22110عن
تجارة حديد صنعه  ،بجهة  :سيدي غازي بملك  /حسن رضا رجب بسطاويسي .
 - 131محمد سالم بريك عبدالعاطي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111111برقم  22114عن حظسرة
تربية مواشى  ،بجهة  :الطود بملك  /سالم بريك عبد العاطي
 - 132محمد صبري محمد عبدالواحد عباس  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  22122عن
بيع رمل وزلط  ، .بجهة  :عزبة خليل  -طريق زلط  -بملك  /احمد محمد عبدالواحد عباس .
 - 133محمد رمضان جمعه شعبان  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  22121عن مكتب
مقاوالت عامه  ، .بجهة  :برج النور  -شارع محمد عامر جاب هللا  -تقسيم الزهراء بملك  /عال شعبان محمد .
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 - 134عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111111برقم  22123عن
تجارة بقاله جافه  ،بجهة  :عزبة عبدالوهاب  -الطابيه بملك  /عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار
 - 130عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 201110111 ،قيد فى  21111111برقم  22123عن
تجارة بقاله جافه  ،بجهة  :عزبة عبدالوهاب  -الطابيه بملك  /عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار
 - 132احمد مصطفى علي السيد السباخي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 011110111 ،قيد فى  21111112برقم  22131عن
مكتب مقاوالت عموميه متكامله  ،بجهة  :كنج عثمان بملك  /فتحي حسانين السنباطى
 - 132زياد احمد محمود محمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  22214عن استوديو
تصوير  ،بجهة  :ش لقاء  -الحدائق بملك  /السيد عبدالحميد محمد
 - 131احمد سعيد عبدالفتاح عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0111110111 ،قيد فى  21111110برقم  22134عن
استيراد وتصدير فى حدود المسموح به قانونا  ،بجهة  :شارع المحور  -المهاجرين بملك  /سعيد عبد الفتاح عبد الرازق
 - 133سامر سرور محمد مصطفى عبد الجليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111110برقم 22132
عن مكتب رحالت داخليه  ،بجهة  :شارع سور المصنع الحدائق بملك  /وائل سرور محمد مصطفى
 - 141حسين عبدالحميد حسين عبدالحافظ  ، .تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  22111عن
مفروشات  ، .بجهة  :المزرعة االليه  -العشرة االف  -بملك  /انعام علي محمد محمد احمد .
 - 141رامى السيد عبدهللا ابراهيم البستاوى  -البستاوى للتصدير والتوكيالت التجاريه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 011110111 ،
قيد فى  21111114برقم  22100عن مكتب تصدير وتوكيالت تجاريه  ،بجهة  :عقار  11االبيارى المراكبيه المستجده بملك /
سعيد عبدهللا ابراهيم البستاوى
 - 142سعاد جمعه محمود محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111110برقم  22101عن مكتب
رحالت داخليه  ،بجهة  :عزبة لطفى كوم اشو  -عزبة لطفى كوم اشو بملك  /صالح جمعه الجرف
 - 143بثينه عبدهللا عبدالموجود محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  22123عن مكتب
رحالت داخليه  ،بجهة  :عقار رقم  3عمارة  23خلف مسجد التائبين بملك  /دالل محمود عبدالحى قطب
 - 144محمد السيد على سليمان صبح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111123برقم  22212عن خضار
وفاكهه  ،بجهة  :عماره  2محل  30مساكن سبدى غازى  -بنك االسكان والتعمير بملك /ماهر على مصطفى ابوحسن
 - 140شوقى عرفه محمد عرفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111123برقم  22212عن مكتب
تصدير  ،بجهة  :ش الجالء امتداد عزيز المصرى امام موفق ابيسات بملك  /اسامه محمد محمد الشرقاوى
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة  /فتحي عوض الصاوي عثمان وشركاه شركة  ،استيراد وتصدير جميع المجموعات السلعيه عدا المجموعه 12
والفقرة  32مجموعه  2وتجارة مواد التعبئه والتغليف والحاصالت الزراعيه ،رأس مالها ، 21111110111قيدت فى
 21111110برقم  ، 22130عن استيراد وتصدير جميع المجموعات السلعيه عدا المجموعه  12والفقرة  32مجموعه  2وتجارة
مواد التعبئه والتغليف والحاصالت الزراعيه  ،بجهة  :النوباريه  -شقه  2ق  230الحي السكني االول بملك  /عبد العليم عبد العاطى
ابو بكر
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 - 2شركة  /عمرو محمد صابر وشريكه شركة  ،مزرعة النتاج وتربية وتسمين المواشى ،رأس مالها ، 011110111قيدت
فى  21111121برقم  ، 22123عن مزرعة النتاج وتربية وتسمين المواشى  ،بجهة  :قطعه رقم  21بجمعية االمان التعاونيه
الزراعيه بمدينة النوباريه  -البحيره
 - 3شركة  /االخالص لتجارة السيارات ( جمال يوسف سعيد حسان وشركائها ) .شركة  ،معرض لتجارة السيارات ، .رأس
مالها ، 011110111قيدت فى  21111114برقم  ، 22131عن معرض لتجارة السيارات  ، .بجهة  :أبيس . 3 / 12
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1خالد عبدالظاهر ابراهيم صديق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13123 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 2رجب حسن شحاته محمد حسن  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21221 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا لوفاة التاجر وال المحل لشركة جمال يوسف سعيد حسان وشركائها
 - 3زمزم احمد عبدالرحمن عثمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 3211 :وفى تاريخ  21111110تم محو/شطب السجل
تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 4فايز عبدالخالق غيث محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13411 :وفى تاريخ  21111110تم محو/شطب السجل
تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 0مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2233 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 2محمد صالح على حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1421 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 2ايمن احمد الشحات السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 4413 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 1خميس ياقوت ابراهيم عجاج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1112 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا لوفاة التاجر
 - 3عدلي فخري صموئيل خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11022 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 11مجدي نادر نقوال اسعد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13202 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
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 - 11سـالم ادريـس رحـيل نـويجـى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11123 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 12صالح عبدالمنعم ابراهيم عبدالمحسن الجندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21130 :وفى تاريخ  21111111تم
محو/شطب السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 13ماهر صبرى عوض ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13322 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 14فوزى لبيب فلتس مقار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2322 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 10محمد هاشم السيد غازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2420 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 12ياسر جالل كامل رسالن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2310 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 12عبدالعليم محمد محمود شملوله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1443 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 11زيان محمد زيان محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 3320 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل نهائيا
 - 13مبروكه سعد محمد السيد غراب  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24212 :وفى تاريخ  21111110تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 21شعبان طاهر عطيوه يونس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24331 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل نم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 21ناجى يوسف مسعود سعد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2423 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل تم
المحو و شطب السجل التجارى نهائيا
 - 22حامد ابراهيم الحبشى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 4422 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 23محمد عبده عبدالجواد حسن هديه  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 22122 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 24عبده محمد محمد عبدالمنعم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21212 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل تم الغاء النشاط واالقتصار على المحل الرئيسي فقط ونشاطه " مقاوالت عموميه وتوريدات معدات "
 - 20مصطفى احمد ابراهيم المزين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21321 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 22عبدالعال عبدالعزيز رجب عمريه  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 20203 :وفى تاريخ  21111122تم
محو/شطب السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 22محمد محمود حسين خالد عتيبه  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24211 :وفى تاريخ  21111120تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
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 - 21ممدوح عبدالرحمن علي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11221 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 23وجدى اسكندر جرجس عبد المسيح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12043 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل تم المحو لترك التجارة وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 31عبد المحسن حامد محمد علي فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 10120 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 31محمد انور طلبه سلطان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1221 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 32فرجانى السيد الجالى مجاور  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13131 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 33اسماء بدران محمد عبيده مصطفى خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21211 :وفى تاريخ  21111123تم
محو/شطب السجل تم المحو وشطب السجل نهائيا .
 - 34رضا السيد مرسي احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 20130 :وفى تاريخ  21111123تم محو/شطب السجل تم
المحو وشطب السجل تجارى نهائيا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود فتحي سعد بسيوني ابو الحسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  20123وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  131110111،جنيه
 - 2عادل عدلي الياس عبدالمالك تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11113وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 3خيري محمد عبدالعزيز محمد عياد  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  23010وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 4محمد ابراهيم محى الدين الطنيخى (الطنيخى للتبريد والتجميد ) .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11012وفي تاريخ ،
 21111114تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  411110111،جنيه
 - 0ابو غازي للتجارة والتسويق واالعمال الحره محمد حمدى عبد الحميد سليمان ابوغازى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم 3111
وفي تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 2صيدلية دكتورعماد عطيه على ( عماد عطيه على على قنبر ) تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12102وفي تاريخ ،
 21111110تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 2وليد هاشم محمد مصطفى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12324وفي تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 1اشرف على عبد المجيد ابوطالب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12024وفي تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
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 - 3صالح على احمد الهوارى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12202وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 11رشاد ابوالنصر محمد خليل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2313وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11مؤسسة شرارة للصناعة والتجارة  (-رشاد ابوالنصر محمد خليل ) .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2313وفي تاريخ ،
 21111112تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 12اسماعيل السيد محمد اليمني تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3321وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 13حمدى بيومى بيومى نايل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12212وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 14معرض بيومى لتجارة السيارات ( حمدى بيومى بيومى نايل ) تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12212وفي تاريخ ،
 21111111تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 10محمود محمد عبدهللا سنجق تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2301وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  31111110111،جنيه
 - 12صفوت احمد عبد العزيز ابو عبد هللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  23123وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
 - 12عالء الدين شحات يوسف خليفه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11320وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11عادل عبده أمين جرجس  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  23233وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 13رجب محمد عبدالحميد عيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  13023وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 21محمد رمضان محمود عبد الرحمن عباس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21214وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
 - 21محمود فتحي الشحات عوض هللا  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 22عبد الجواد شعبان عبد الجواد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1312وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 23رضا ابراهيم الصافي عبد الجواد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12430وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 24رفعت عبد العظيم محمد عبد الوهاب  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12213وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 20محمد علوان سويد علوان علوان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21411وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  121110111،جنيه
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 - 22صيدليه الدكتور  /محمد سعد الشيخ { د1ص  /محمد سعد عبدالحميد الشيخ } تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11214وفي
تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 22صيدليه الدكتور  /محمد سعد الشيخ { د1ص  /محمد سعد عبدالحميد الشيخ } تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11214وفي
تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 21فؤاد غبلاير يعقوب عوض تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2122وفي تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 23محمد احمد ابراهيم عثمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12212وفي تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 ( - 31خالف تكس للمالبس الجاهزة )  -خالد مرسى على خالف  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11131وفي تاريخ ،
 21111110تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
 - 31خالد مرسى على خالف تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11131وفي تاريخ  21111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
 - 32عصام محمد قاسم عبدالاله تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2231وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 33ايمن السيد بدر احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  13344وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 34ضحى حسن محسن كريم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21211وفي تاريخ  21111120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 30احمد مختار عبد السالم محمود تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21441وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 32أحمـــد محمـــد عبدالحافـــظ محمـــد  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21332وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111111110111،جنيه
 - 32بهنسى لالستيراد والتصدير(حسام الدين محمد بهنسى) .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3111وفي تاريخ  21111122 ،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
 - 31حسام الدين محمد بهنسى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3111وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
 - 33عصام عبد المنعم عبد القادر زيتون تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 41هاني عبدهللا واصف جرجس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  20234وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 41محمد حسان عبدالحميد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2331وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1211110111،جنيه
 - 42محمد السيد محمد عبد العزيز تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3033وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
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 - 43احمد زايد محمد عبد الحميد  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  13112وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 44محمد بسيونى عبدالحميد بسيونى  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 40احمد اسماعيل علي اسماعيل  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  24122وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 42عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد عياد  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12322وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111111110111،جنيه
 - 42عياد لعمـــوم االستيراد و التصدير  /عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد عياد  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12322وفي
تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111111110111،جنيه
 - 41مجدي محمد مصطفي عيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11121وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1211110111،جنيه
 - 43عمر صبحي عبدالرؤف المالح  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  24320وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 01حسانين جابر احمد محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12321وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0111110111،جنيه
 - 01محمد محمود محمد مكاوى شحاته تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  24223وفي تاريخ  21111123 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  011110111،جنيه
 - 02وليد رزق عبد العاطى السيد  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11323وفي تاريخ  21111123 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1211110111،جنيه
 - 03عبدالقادر رجب عبدالقادر مرسي  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  20432وفي تاريخ  21111123 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2011110111،جنيه
 - 04محمد عبدالسالم على معوض  .تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  23311وفي تاريخ  21111123 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد سمير طه عطيه عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع عدلي الميزانه بملك  /محمد احمد عبد العال الجحش
 - 2صباح فتحي ابراهيم ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :النشو البحري بملك  /محمد احمد زكريا الزقم

 22113وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
 22112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 3محمود شفيق محمود يحيى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :النوباريه قرية االحريه شمال التحرير بملك  /احمد محمد حسن ابراهيم
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 - 4محمد عادل محمد غباشي شرف الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  3الدور الثاني علوي عقار رقم  4ش الحريه بملك /محمد مصطفى عبد العزيز
 - 0عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة عبدالوهاب  -الطابيه بملك  /عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار
 - 2عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة عبدالوهاب  -الطابيه بملك  /عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار
 - 2محمد محمد سليمان عمار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قرية ابيس  3/3كفر الدوار بملك  /فوزي محمد سليمان سيد احمد
 - 1مرسي سعد مرسي صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :دمج القطعه  10و  12على القطعه  11ليصبح العنوان القائم هو القطع  10و  12و  11بلوك صناعات صغيره بملك /
هيئة المجتمعات العمرانيه  -جهاز تنمية مدينة النوباريه
 - 3مرسي سعد مرسي صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع الكائن بالقطعتين  12,10بالصناعات الصغيره بالنوباريه بملك  /هيئة المجتمعات العمرانيه  .ودمجه
على الرئيسي االخر والكائن بالقطعه . 11
 - 11زينب محمد سعد عبدالعزيز يوسف  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 43 ، :شارع المنايفة  -نظير بملك  /محمود سعيد حسن محروس خليل .
 - 11عامر احمد ابراهيم مصطفي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  23الملعب  -الدفعة االولى  -التمليك بملك  /صالح عباس عبدالعزيز .
 - 12خالد نصر حسين حسن ابوصفية  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كوم النص  -التمامة بملك  /عدنان محمد بدوي .

 22112وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 13ابانوب اسحاق عبدالمالك جبره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مركز الشباب ش النصر قرية الناصر بملك  /محمود احمد مصطفى ايوب
 - 14فادية عبدالعاطي يونس عبدالقادر  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :سيدي غازي بملك  /حسن رضا رجب بسطاويسي .

 22110وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 10مرسى سعد مرسى صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :دمج القطعه  10و  12على القطعه  11والغاء الفرع الكائن بالقطعه  10و  12والمودع برقم  1330فى 22/11/2111
.
 - 12مرسى سعد مرسى صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم دمج القطعتين  10و 12ليصبح عنون الرئيسي االخر والمودع برقم  2321فى  11/10/2111هو " القطع ارقام 10
و  12و  11بلوك صناعات صغيره بملك  /هيئة المجتمعات العمرانيه-جهاز تنمية مدينةالنوباريه
 - 12مرسى سعد مرسى صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :دمج القطعه  10و  12على القطعه  11والغاء الفرع الكائن بالقطعه  10و  12والمودع برقم  1330فى 22/11/2111
.
 - 11مرسى سعد مرسى صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم دمج القطعتين  10و 12ليصبح عنون الرئيسي االخر والمودع برقم  2321فى  11/10/2111هو " القطع ارقام 10
و  12و  11بلوك صناعات صغيره بملك  /هيئة المجتمعات العمرانيه-جهاز تنمية مدينةالنوباريه
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 - 13محمود مرسي علي خالف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ش محفوظ الحدائق بملك  /عبد المجيد عبد المجيد محمود
 - 21عالء السيد عباس عبدالعزيز عبدالرحيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :االربع عزب بملك  /محمد السيد عباس عبدالعزيز .
 - 21مصطفى علي شاهر محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة المنصورى طلمبات برسيق بملك  /ابراهيم علي شاهر محمد
 - 22رباب السعيد المغاوري الضوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كوم اشو بملك  /محمد السعداوى خليل السعداوى

 22133وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 23السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الفرع هو الكائن بشارع خلف مستشفى الشامله بجوار عمارة المحامين بملك  /محمد
ابويوسف عبدالغني ابويوسف .
 - 24السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الفرع هو الكائن بشارع خلف مستشفى الشامله بجوار عمارة المحامين بملك  /محمد
ابويوسف عبدالغني ابويوسف .
 - 20محمد مختار محمد سعيد عطيه صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الميزانه  -شارع عدلي بملك  /محمد محمود احمد .

 21212وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,

 - 22محمد مختار محمد سعيد عطيه صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21212وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الرئيسي االخر و الكائن بالعكريشه بملك  /الحسينى احمد محمد
 - 22السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الفرع هو الكائن بشارع خلف مستشفى الشامله بجوار عمارة المحامين بملك  /محمد
ابويوسف عبدالغني ابويوسف .
 - 21محمد منصور محمد البسومي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع رخا الحدائق بملك  //على منصور محمد البسومى
 - 23محمد محمد مرسي علي الخياط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنشيه الجديده خلف مستشفى الحميات بملك  /حسين فهمي محمد مصطفى
 - 31رضا علي ابراهيم سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :برج الزهراء  -شارع محمد عامر جاب هللا بملك  /جابر علي ابراهيم سليمان
 - 31احمد سعيد عبدالفتاح عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22134وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع المحور  -المهاجرين بملك  /سعيد عبد الفتاح عبد الرازق
 - 32سامر سرور محمد مصطفى عبد الجليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :شارع سور المصنع الحدائق بملك  /وائل سرور محمد مصطفى
 - 33مصطفى هاشم محمد هاشم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13242وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع ارض االرشاد بملك  //هاشم انور محمد سليمان
 - 34السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :زاوية عبود بملك  /احمد محمد ابو السعد

 20210وفي تاريخ 21111110
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 - 30السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الفرع اصبح هو الكائن بشارع خلف مستشفى الشامله بجوار عمارة المحامين بملك  /محمد
ابويوسف عبدالغني ابويوسف .
 - 32زكي عطيه خميس سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :منشية بركات  -سيدي غازي بملك  /عطيه خميس سعيد رحيم .
 - 32السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :زاوية عبود بملك  /احمد محمد ابو السعد

 20210وفي تاريخ 21111110

 - 31السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الفرع اصبح هو الكائن بشارع خلف مستشفى الشامله بجوار عمارة المحامين بملك  /محمد
ابويوسف عبدالغني ابويوسف .
 - 33السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :زاوية عبود بملك  /احمد محمد ابو السعد

 20210وفي تاريخ 21111110

 - 41السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الفرع اصبح هو الكائن بشارع خلف مستشفى الشامله بجوار عمارة المحامين بملك  /محمد
ابويوسف عبدالغني ابويوسف .
 - 41عبد الحكيم محمد السيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع احمد عرابى بملك  /محمد السيد احمد العرينى

 12211وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 42محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :الغاء الرئيسي االخر وهو الكائن ببردلة بملك  /خيري محمد عبدالهادى الغمرى .
 - 43محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :الغاء الرئيسي االخر وهو الكائن ببردلة بملك  /خيري محمد عبدالهادى الغمرى .
 - 44اسامة محمد عبداللطيف عبدالهادى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :رئيسي اخر بنشاط استيراد وتصدير برأسمال 011111جنيه كائن بعزبة العنب  -انطونيادس بملك  /محمد
عبداللطيف عبدالهادي .
 - 40طارق عبده عبدالرحمن حماده  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :النوباريه  -طريق ابوبكر  -بملك  /عبدالنبي بسيس ابراهيم .
 - 42طارق عبده عبدالرحمن حماده  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع بورسعيد -مطوبس بندر بملك  /طارق عبده عبدالرحمن حماده .
 - 42حسين عبدالحميد حسين عبدالحافظ  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المزرعة االليه  -العشرة االف  -بملك  /انعام علي محمد محمد احمد .
 - 41فتحي محمد الشمندي فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22114وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :النوباريه قرية احمد بدوى بملك  /جمال احمد السيد حمد
 - 43اسامه محمد عبداللطيف عبدالهادي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة العنب -انطونيادس  -بملك  /محمد عبداللطيف عبدالهادي .
 - 01اسامه محمد عبداللطيف عبدالهادي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الرئيسي  :عقار رقم  2شارع عزبة العنب انطونيادس بملك  /عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف .
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 - 01محمود فتحي الشحات عوض هللا  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قرية  4/13 - 2مدخل مساكن االلف وحده بملك  /فتحي الشحات عوض هللا .
 - 02الكس عادل حنين ايوب  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  4محل رقم  4ابراج الحلواني  -شارع الحدائق بملك  /محمود السيد منصور جاد .
 - 03احمد رشيد عبدالزاهر ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الدوار  -كوم البركه بملك  /صبحي محمد عبدالجليل بصل .
 - 04معجبه لالستيراد و التصدير ( فرج ابراهيم محمد معجبه ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ
 21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الوحدة العربيه متفرع من شارع اسماعيل شحاته بملك  /شعبان ابراهيم
محمد معجبه .
 - 00ماهر محمد فرج ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع مسجد العاشر من رمضان  -السناهرة بملك  /حسني محمد فرج ابراهيم .
 - 02عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم قديحه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :بجوار مركز الشرطه بملك  /محمود عبد هللا ابراهيم قديحه
 22112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 02محمد عبدالسالم محمد عليوة  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :بطورس  -سوق اجيون بملك  /عبدالسالم محمد عليوة .

 - 01مروه مؤمن محمد محمد ابو عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23232وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع المجاهدين متفرع من  22يوليو بملك  /هادي كامل فراج
 - 03محمد سالم بريك عبدالعاطي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الطود بملك  /سالم بريك عبد العاطي

 22114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21محمود محمد ابراهيم هيبه بسيوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حي السالم متفرع من شارع المحكمه بملك  /حسام احمد ابو هاشم حجازى
 - 21هدير ماهر احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كدوة السويد كوم الفرج بملك  /فوزى عبد العزيز احمد

 22113وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22هاني الصافي محمد رجب  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الخمسين  -بسنتواي بملك  /الصافي محمد رجب.

 22112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 23الزعبالوي للمقاوالت العامه " حسين اسماعيل ابراهيم حسن الزعبالوي "  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عزبة طه  -دفشو  -بملك  /حسن ابوالفتح عبده احمد .

 22112وفي

 - 24عاطف مصطفى محمد احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الخط الوسطانى قومبانية ابو قير بملك  /عاطف مصطفى محمد احمد مصطفى
 - 20مروه مؤمن محمد محمد ابو عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شارع الرزق بملك  /محمود علي محمد شهاوي

 23232وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 22مروه مؤمن محمد محمد ابو عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23232وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع المجاهدين متفرع من22يوليو بملك  /هادىكامل فراج
 - 22ياسر فرغلي محمد خضر  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع اللقاء  -التمليك  -الحدائق  -حسن سعيد رشدي .

 22123وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 21دعاء وهيبه عبدالرؤف درويش  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة فريد الشاذلي  -البسلقون بملك  /كرم رمضان كرم مبروك .
 - 23ياسين فوزي فريد بيومي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محلة كيل  -بملك  /منصور كامل عبدالهادي .

 22122وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21محمد رمضان جمعه شعبان  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :برج النور  -شارع محمد عامر جاب هللا  -تقسيم الزهراء بملك  /عال شعبان محمد .
 - 21فردوس عبود سعد سكران  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :بلقطر الشرقيه  -بملك  /نصر محمد عبدربه النوام .

 22124وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22رضا عبدالسالم محمد عليوه  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :بطورس  -سوق اجيون بملك  /عبدالسالم محمد عليوه .

 22121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 23سمر احمد عبدهللا النكالوي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة مختار  -سيدي غازي بملك  /محمود عبدالمنعم عبدالحليم ابوالفضل .
 - 24شعبان يحيي شعبان حامد السيد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22120وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة الجرن  -منشية األوقاف بملك  /يحيي شعبان حامد السيد .
 - 20صيدلية د  /احمد محمد السيد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قرية القصر االخضر  -بملك  /احمد مبارك احمد عطيه .

 22111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22كريم رمضان رفاعي سليمان الفرماوي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ارض عقيله شارع المنشاوي  -المهاجرين بملك  /وحيد رفاعي سليمان فرماوي .
 - 22محمد عبدالجيد عبدهللا محمد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ابوالعدا  -الغيتة  -طريق ابوالمطامير كفرالدوار بملك  /عبدالحميد عبدالجيد عبدهللا محمد .
 - 21محمد صبري محمد عبدالواحد عباس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة خليل  -طريق زلط  -بملك  /احمد محمد عبدالواحد عباس .
 - 23محمود محمد حسن عبدالعزيز  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قرية االمراء  -عزبة ممدوح سليمان بملك /ممدوح محمد سليمان عيد .
 - 11محمود محمد حسن عبدالعزيز  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الرئيسي  :توريد مواد غذائيثه كائن بـ  21شارع د/يحيي المشد  -الدور السادس علوي -
 - 11يوسف حسين احمد محمد جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع فؤاد يوسف عويس بملك  /يوسف حسين احمد محمد جمعه
 - 12احمد مصطفى علي السيد السباخي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كنج عثمان بملك  /فتحي حسانين السنباطى

 22131وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 - 13رمضان علي رميح عبدالمالك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22141وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحديدي النخله البحريه بملك //نادر نصر عبد هللا القاضي
 - 14محمد احمد يوسف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22134وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ك  03طريق مصر اسكندريه الصحراوى بملك  /سميه احمد يوسف
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 - 10قاسم عثمان قاسم النمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22141وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع القوه من شارع الجيش بملك  /مصطفى احمد عباس سلطان
 - 12محمد عبدالغني حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :القريه عشرين  -اللحوم بملك  /احمد عبد الشافى محمود
 - 12ممدوح محمد رياض محمد عبدالمجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :النشو البحري بملك  /محمد العشرى علي غراب
 - 11حسنى سليمان سليمان الجدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ابيس 3/4عرابي بملك  /اسعد محمد عبد المجيد

 22132وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 22132وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 13مصطفى طلعت جويده هنداوي ابوشهاوي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :منشأة األوقاف بملك  /محمد طلعت جويده هنداوي .
 - 31صابر صافي عبدالرازق ابو بكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :النمريه بملك  /صافي عبد الرازق ابو بكر
 - 31مصطفى فرج رحومه مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :التاسعه بذور بملك  /عفاف عطيه محمد شعير

 22133وفي تاريخ  21111112تم تعديل

 22130وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
 22132وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 32زينب محمد مبروك عبدالحميد العتيقي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22101وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلمبات حلق الجمل بملك  /محمد علي عبد الفتاح محمد غراب
 - 33حسن حسين احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ع الوابور دفشو بملك  /عيد عبد النبى ابراهيم

 22144وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 34عمرو فتحي قرني عبدالقادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22101وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع عبد الدايم كفر سليم بملك  /عمرو فتحي قرني عبد القادر
 - 30سعيد عبدالفتاح محمد فتح هللا بدر  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22140وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة ابوالسيد بجوار الكوبري بملك /ياسر لطفي سالم .
 - 32صالح محمد يوسف موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22143وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :غرافة شعيب  -كوم الفرج بملك  /يوسف محمد يوسف موسى
 - 32محمد عادل فؤاد احمد سلطح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الرزقه تبع منشية يونس بملك  /نجاة محمد احمد عبده

 22142وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31مؤمن احمد السيد محمد سلمونه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22142وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الدفعه الثانيه التمليك عماره  11مدخل  2شقه  3بملك  /محمد محمود مصطفى اسماعيل
 - 33خيري محمد عبدالهادي الغمري  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بردلة  -بملك  /عاطف سعد خليف .

 22141وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,

 - 111صباح حسين ابراهيم الهواري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22142وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :التمليك الدفعه الثانيه امام سامح للمشويات بملك  /منى جمال السيد عز العرب برهامي
 - 111محمد جابر ابراهيم ابراهيم شكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22143وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المضيفه  -العزبه الشرقيه بملك  /ام الهنه محمد محمد تركي
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 - 112ندي عابير عبدالرازق احمد سرور  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22102وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عقار رقم  3شارع محمد عامر جاب هللا  -مقر الحزب القديم  -بملك  /رمضان سعيد محمود .
 - 113عثمان ابوبكر فوزى بهنسى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ش بور سعيد  -بملك /ابوبكر فوزى بهنسى 1

 22104وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 114رامى السيد عبدهللا ابراهيم البستاوى  -البستاوى للتصدير والتوكيالت التجاريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 22100
وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عقار  11االبيارى المراكبيه المستجده بملك  /سعيد عبدهللا ابراهيم
البستاوى
 - 110صيدليةالدكتور محمد محمود {د ص  /محمد محمود عبدالرحمن علي الدين}  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13143وفي
تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعدل عنوان المحل الرئيسي االخر ليصبح  :العنابر تبع الوسطانيه -
التفتيش البحري  -جناكليس بملك  /محمود عبدالرحمن علي الدين .
 - 112عمرو علي شحاته محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  2شارع ناصر بملك  /فاطمة علي ابراهيم .
 - 112ابراهيم زاهر عبدالرحمن ابراهيم صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22103وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع قناة السويس  -السبلة بملك  /زاهرعبدالرحمن ابراهيم .
 - 111ابوعريبه لتوريد العماله الزراعيه ( عبدالسالم سعد عبدالرحمن ابوعريبه) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23320وفي
تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :النوباريه  -الكيلو  21طريق مصر اسكندريه الصحراوي  -بملك /
ضيف جابر عبدالرحمن .
 - 113محمد محمود عبدالرحمن علي الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13143وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :العنابر  -تبع الوسطانيه  -التفتيش البحري  -جناكليس بملك  /محمود عبدالرحمن علي الدين .
 - 111سعاد جمعه محمود محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22101وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة لطفى كوم اشو  -عزبة لطفى كوم اشو بملك  /صالح جمعه الجرف
 - 111حمدى محمد على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :دير امس بملك /احمد محمد على النباصى

 22102وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 112بسام جمعه سليمان عبدالحفيظ ابوسيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22102وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :برسيق بجوار وحده مرور ابوحمص بملك سليمان عبدالحفيظ ابوسيف  -ابوحمص
 - 113حمدى توفيق محجوب مطوخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عزبة كوبرى مسعود بملك  /عائشه مراجع كريم

 22121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 114ابراهيم مصطفى السيد عبدالغنى العدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الرابعه بذور بملك  /سمير عثمان محمد

 22121وفي تاريخ  21111111تم تعديل

 - 110يسرى فرج حبشى السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4222وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع بنشاط مكتب مقاوالت عمومية متكاملة كائن بشارع الشهيد محمد السيد حفنى .
 - 112على عبدهللا على خميس القاضى قافله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :قريه ام اللبن قافله بملك /عبدهللا على خميس القاضى

 22103وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان

 - 112عيد عبد القادر عبد السالم البنا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22141وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :رئيسي اخر :بنشاط وكالة خضار وفاكهه برأسمال 01111جنيه كائن بالعنوان وكالة كبيرة مجموعه ط رقم 21
بمشروع البورصة السلعيه الزراعيه التصنيعيه وسوق الجملة للخضر و الفاكهه .
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 - 111ابراهيم احمد محمود محمد الجندي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عقار رقم  13شارع طلعت حرب بملك  /خالد مصطفى خالد عتيبه .
 - 113محمد عبدالحليم عبدالعزيز البجالتى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عزبة الشجر الزينى بملك /رمضان عبدالحليم هويدى
 - 121عصام محمد قاسم عبدالاله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :زاوية صقر بملك  /سعد محمود يوسف يونس

 22122وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,

 2231وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 121محمود حسين محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قرية 21غرب النوباريه بملك صبحى حسين محمد على
 - 122منى عبدالباسط سند زاهر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22120وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :زهراء الحدائق ش الدكتور رجب بملك /عاطف مرسى ابراهيم
 - 123سعيد عوض جويدة شعيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22124وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة المرسه كوم البركه سيدى غازى بملك  /احالم يوسف يوسف القادوسى
 - 124محمد ابراهيم السيد مخلوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :النخله البحريه بملك  /كريمه محمد رمضان على جرامون
 - 120سعاد جمعه سليمان ابوورده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ابوكباريه -بسنتواى بملك  /حسن جمعه سليمان ابوورده

 22123وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 122عبدالجواد عوض جويده شعيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة المرسه بجوار بنزينة طه عامر الدوار سيدى غازى بملك سعيد عوض جويده شعيب
 - 122عيده بالل ندا الكومى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قافله بملك  /حسنى مجاهد محمد عيسى

 22122وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 121امال عزيز سولاير داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المركب  -عزبة عاشور  -ماهر موريس سولاير  -جورج موريس سولاير
 - 123حسن محمد علي عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ش  22يوليو بملك  /بدوى رزه

 22111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 131كرم عبد هللا النوبى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :م.بولين بملك  /طه سعد حسن الدفراوي .

 21212وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 131منصور سعداوي منصور ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مالونا  -بملك  /عوض عبدالمجيد السيد ورد .

 24212وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 132احمد كمال سعد ضيف هللا صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حوض  3وسطانى االربع عزب قومبانيه ابوقير بملك /احمد كمال سعد ضيف هللا صالح
 - 133محمد عباس ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة الحاج محمد الطابيه بملك  /ابراهيم عباس ابراهيم موسى
 - 134علي نبيه علي محمد الشيخ  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ترعة بسنتواي بملك  /عماد نبيه علي محمد الشيخ .

 22112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
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 22124وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 130بسنت بشرى ميخائيل شفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع البساتين بملك  /بشرى ميخائيل شفيق داود

 - 132مالك عازر عازر عشم هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة جالل الحوتى  -سنفا شمال التحرير  -ارينى  -بملك  /اشرف لطفى فرج
 - 132صبرى عبدالعليم صالح ابوصالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كوم الفرج بملك  /حسن عبدالعليم صالح ابوصالح

 22111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 131بثينه عبدهللا عبدالموجود محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عقار رقم  3عمارة  23خلف مسجد التائبين بملك  /دالل محمود عبدالحى قطب
 - 133محمد عمادالدين عبدالمقصود صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :الدفعة الثالثه  -التمليك  -بجوار االستاذ/سعيد الصاوي بملك  /طلعت السعيد محمود عبدالفتاح .
 - 141فرحانه عبدالهادى عبدالجليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عزبة ام اللبن  -قافله بملك اشرف راشد عوض عبدالجيد

 22121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 141اسماء عبدهللا ظريف عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع السوداني متفرع من شارع محمد عامر جاب هللا بملك  /يحيى محمود عطا هللا
 - 142الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الرئيسي بعد تعديله الى محل رئيسي اخر وشطبه وهو الكائن بشارع الهدى االسالمى بملك  /مبروكه
محمد علي نصر
 - 143الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الرئيسي بعد تعديله الى محل رئيسي اخر وشطبه وهو الكائن بشارع الهدى االسالمى بملك  /مبروكه
محمد علي نصر
 - 144محمد كامل عبدالقادر الجارحي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة العبد  -الكريون بملك  /عبد الصادق عبد القادر عبد الباري
 - 140محمد عباس محمد خزيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كوم القناطر بملك  /عباس محمد خزيم .
 - 142طه محمود لبيب عمر علي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الدوار -كوم البركة  -بملك  /ماجد سالم عبدالمجيد .

 22111وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
 22114وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 142خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم تعديل المحل الرئيسي بنشاط " تجارة حبوب وأعالف " ليصبح هو المحل الرئيسي االخر وشطبه و اقتصار
النشاط على الرئيسي فقط .
 - 141خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم تعديل المحل الرئيسي بنشاط " تجارة حبوب وأعالف " ليصبح هو المحل الرئيسي االخر وشطبه و اقتصار
النشاط على الرئيسي فقط .
 - 143وحيد رفاعي سليمان الفرماوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ارض عقيله  -المنشاوي بملك  /رضا السيد عويلي عبدالسالم
 - 101معرض الفراعنه لتجارة السيارات { مجدى سامى رياض بطرس }  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111120تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عزبة عثمان القبليه بملك /سامى رياض بطرس
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 - 101احمد رضا احمد ذكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :سيدى غازى بملك  /رضا احمد ذكى يوسف

 22133وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 102موسى داود عبدالحميد صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :معمل القزاز بملك  /عبده محمد عبده

 22133وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 103عمرو ابراهيم محمد خطاب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :السواحلى  -البسلقون بملك  /عاصم عبدالفتاح عماره محمد
 - 104محمد حسن علي غازي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل الى رئيسي وهو الكائن بعزبة الشعيرة الكبرى  -قومبانية ابوقير بملك /الطالب .
 - 100محمد حسن علي غازي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الفرع اصبح هو الكائن الكيلو  21مرغم خلف شركة العامية للمعادن وتم شطبه
 - 102محمد حسن علي غازي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل الى رئيسي وهو الكائن بعزبة الشعيرة الكبرى  -قومبانية ابوقير بملك /الطالب .
 - 102محمد حسن علي غازي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الفرع اصبح هو الكائن الكيلو  21مرغم خلف شركة العامية للمعادن وتم شطبه
 - 101خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ع .الطوخي  -دسونس بملك  /سناء جالل عبدالحميد منصور .
 - 103خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ع .الطوخي  -دسونس بملك  /سناء جالل عبدالحميد منصور .
 - 121ورده عبداللطيف عبدالمجيد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المحطه ش متفرع من ش ناصر مدخل الطريق الزراعى بملك /رمضان عطاهللا جويده السجينى
 - 121معروف سات  -معروف السيد السيد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111120تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :النوباريه محل  0سوق تجارى  2مركز المدينه خلف مجمع االدارات بملك /سعيد لبيب سليمان شنوده
 - 122مشمش عوض محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :النوباريه  -ابوبكر الصديق بملك  /عوض محمد ابراهيم شلبى
 - 123حسين احمد حسين محمد طعيمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :سيدى غازى بملك /شعبان احمد حسين

 22132وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان ,

 - 124ليلى صبحى عبدالحميد عبدالرازق خليف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ  21111120تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العكريشه سيدى عبيد بملك  /صبحى عبدالحميد عبدالرازق خليف
 - 120حسام الدين عباس عبدالحميد عنتر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22134وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طريق ترعه الكانوبيه بولين بملك /سعاد عبدالحميد ذكى الشامى
 - 122علي محمد علي علي صبح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22130وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مساكن البيضا الشارع الرئيسي بملك  /بوسي عبدالرازق عبدالفضيل ابراهيم .
 - 122مجدى سامى رياض بطرس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13341وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم تعديل عنوان المحل الرئيسى بنشاط معرض سيارات ليصبح عزبة القبليه بملك /سامى رياض بطرس
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 22132وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 121احمد محمد ابراهيم عماره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :دير امس بملك  /محمد ابراهيم عبدالحميد عماره

 - 123امير صالح اسماعيل عامر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :خلف موقف اسكندريه بملك  /عبدالفتاح عبدالحميد البركى
 - 121منال يحيى اسماعيل السيد عون  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ش بور سعيد بملك  /مختار عبدالسالم محمود عبدالدايم
 - 121احمد يسري سمير عبدربه صباح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :سيدي غازي  -طلمبات تروجه بملك  /محمد سمير عبد ربه صباح
 22214وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 122زياد احمد محمود محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ش لقاء  -الحدائق بملك  /السيد عبدالحميد محمد

 - 123اميل غالى سعد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ارض العمده  -عطفة خفاجى  -شاديه نيشان تغيان سالمه
 - 124محمد عبدالفتاح عبدهللا خضرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ابورحمه بملك  /عبدالفتاح عبدهللا خضرى
 - 120حسن صقر حميده صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المحار كوم الفرج بملك  /اميمه عباس ابراهيم

 22213وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 22212وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 122شعبان جبريل حميده موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كوم الفرج بمبك  /عبدالسالم جبريل حميده موسى

 22212وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 122محمد محمد مسعود محمد احمدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22210وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عزبة سعد ابوخطوه الحاجر سيدى غازى بملك  /خميس ابراهيم عبدالسميع عبدالوهاب
 - 121صيدلية د /سمية رفيق  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22213وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ع .الشوباشي -منشأة عامر بملك  /ذكي عبدالحليم سليمان .
 - 123اسامه محمد عبدالمجيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بردله بملك  /خالد محمد مصطفى الحصاوى

 22211وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 111محمد احمد عبدالسميع علي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20211وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة فرج الجمال  -سيدى غازى بملك  /على احمد عبدالسميع
 - 111فتحيه شعبان رجب شعبان  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :البيضا  /عزبة القضاه ملك  /محمد ابراهيم محمد طايع

 23124وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 112السيد عبدالمولى هاشم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22214وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوسطانيه طريق االسفلت العمومى بواجهة كوبرى حرحش بملك  /سعد رمضان على الصعيدى
 - 113كريم هشام احمد محمد عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22213وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ش السيد زيدان  -منشيه النصر بملك  /احمد محمد الطرينى
 - 114سمير حافظ السيد مرسى فراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بوادى الكريون بملك  /سعيد محمد محمود بوادى

 22313وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
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 - 110اميره السيد احمد السيد عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ش القصاص المراكبيه المستجده بملك  /عصام فتحى السيد على
 - 112ستهم محمد عبدالعليم البنا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبة الخمسين بجوار المقابر بملك  /احمد محمد عبدالعليم البنا
 - 112هيبه للمقاوالت العموميه المتكامله وتوريد عماله داخليه-اسالم عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز هيبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  22211وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العالى بملك /عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز هيبه
 - 111السيد محمود السيد عابدين  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع  22يوليو بملك  /محمود نظيف ابوزيد جمعه .

 11410وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 113مؤسسة عابدين للعطارة ( السيد محمود السيد عابدين ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع  22يوليو بملك  /محمود نظيف ابوزيد جمعه .

 11410وفي تاريخ 21111123

 - 131ايمن الشحات احمد الهوارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الغيته -بملك  /بدريه جبريل محمد عزام

 22213وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 131خليل عبدالعزيز عبدهللا زايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عزبة زايد الغيته بملك  /عبدالعزيز عبدهللا زايد

 22211وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 132صيدليه الدكتوره اميمه عبدالشفيع ( د ص /اميمه عبدالشفيع فرج عبدالمولي حسن )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 13011وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عزبة الشرقاوي  -محلة كيل بملك  /صالح عبد الجواد
الشرقاوى
 - 133شوقى عرفه محمد عرفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ش الجالء امتداد عزيز المصرى امام موفق ابيسات بملك  /اسامه محمد محمد الشرقاوى
 - 134محمد السيد على سليمان صبح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عماره  2محل  30مساكن سبدى غازى  -بنك االسكان والتعمير بملك /ماهر على مصطفى ابوحسن
 - 130محمد جابر حامد عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20333وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قرية مختار الحاجر  -سيدي غازي بملك  /جابر حامد عوض قناوي
 - 132حسن محمد محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22210وفي تاريخ  21111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حى طلعت حرب  -نظير ش الترعه بملك  /احمد محمود حسن التراس
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مرسي سعد مرسي صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13120وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :خلط وتعبئة االسمدة المركبه .
 - 2اشرف على عبد المجيد ابوطالب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12024وفي تاريخ 21111110تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :توريد عماله داخل الجمهوريه ومقاوالت عموميه
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 - 3محمد مختار محمد سعيد عطيه صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21212وفي تاريخ 21111110تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :ادوات منزليه .
 - 4عمر عبد العزيز محمد مطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24444وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تجارة حبوب واعالف
 - 0الرحاب لطباعه االكياس البالستيك سامي اسماعيل مصباح خير هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11122وفي تاريخ
21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :طباعة وتصنيع اكياس بالستيك
 - 2محمد نبيل عبدالكريم طه  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23421وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تجارة اطارات سيارات
 - 2الغالى لالستيراد والتصدير ( غالى ثابت عياد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12133وفي تاريخ 21111111تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط " حبوب " الى النشاط االصلى
 - 1غالى ثابت عياد لالستيراد والتصدير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12133وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافة نشاط " حبوب " الى النشاط االصلى
 - 3صفوت احمد عبد العزيز ابو عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23123وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافة نشاط االستيراد و التصدير فى حدود القوانين واللوائح المسموح بها الى النشاط االصلى .
 - 11شهدى فايز راغب رستم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12004وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
بيع احذيه .
 - 11عصام محمد قاسم عبدالاله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2231وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
مزرعة تربية مواشى
 - 12منصور سعداوي منصور ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24212وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :بيع مستلزمات مزارع دواجن وإنتاج حيواني .
 - 13عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد عياد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12322وفي تاريخ 21111122تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط " توريد وتركيب وصيانة شبكات الكهرباء المتوسطة والمنخفضة الجهد ومستلزماتها " الى
النشاط االصلى
 - 14عياد لعمـــوم االستيراد و التصدير  /عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد عياد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12322وفي
تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط " توريد وتركيب وصيانة شبكات الكهرباء المتوسطة
والمنخفضة الجهد ومستلزماتها " الى النشاط االصلى
 - 10خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111120تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :مكتب مقاوالت عموميه متكامله وتوريدات فى مجال المقاوالت .
 - 12خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111120تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :مكتب مقاوالت عموميه متكامله وتوريدات فى مجال المقاوالت .
 - 12نبيل رمضان لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  -نبيل رمضان منصور عبدالحميد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20220وفي تاريخ 21111120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :مكتب لتجارة مستحضرات التجميل وادوات الزينه .
 - 11نبيل رمضان منصور عبدالحميد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20220وفي تاريخ 21111120تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :مكتب لتجارة مستحضرات التجميل وادوات الزينه .
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 - 13احمد زايد محمد عبد الحميد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13112وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :بقاله جمله
 - 21مؤسسة عابدين للعطارة ( السيد محمود السيد عابدين ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11410وفي تاريخ 21111123تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :محل عطــــارة .
 - 21السيد محمود السيد عابدين  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11410وفي تاريخ 21111123تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :محل عطــــارة .
 - 22احمد سعيد سعد شعبان الخطيب  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20111وفي تاريخ 21111123تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :مكتب تجارة كمبيوتر وسداد الكتروني
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود شفيق محمود يحيى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 2حسين عبدالحميد حسين عبدالحافظ  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 3ماهر محمد فرج ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 4حسنى سليمان سليمان الجدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 0مصطفى طلعت جويده هنداوي ابوشهاوي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 2محمد عبدالحليم عبدالعزيز البجالتى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 2ابانوب اسحاق عبدالمالك جبره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22120وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 1امير صالح اسماعيل عامر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 3صيدلية د /سمية رفيق  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22213وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 12محمد حسن علي غازي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13محمد عادل محمد غباشي شرف الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 14محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 10عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم قديحه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12هدير ماهر احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12سمر احمد عبدهللا النكالوي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11صباح حسين ابراهيم الهواري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22142وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13ابراهيم مصطفى السيد عبدالغنى العدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 21سعيد عوض جويدة شعيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22124وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21محمد عباس ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23محمد حسن علي غازي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24اميره السيد احمد السيد عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 20ستهم محمد عبدالعليم البنا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 22السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 21عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 23عادل عاطف السيد احمد عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 31السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 32زكي عطيه خميس سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 33محمد عبدالسالم محمد عليوة  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 34يوسف حسين احمد محمد جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 30احمد مصطفى علي السيد السباخي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 32رمضان علي رميح عبدالمالك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22141وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 32السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 31السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 33عبدالجواد عوض جويده شعيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41عيده بالل ندا الكومى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41عمرو ابراهيم محمد خطاب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 42شعبان جبريل حميده موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 43عامر احمد ابراهيم مصطفي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 44احمد سعيد عبدالفتاح عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22134وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 40شعبان يحيي شعبان حامد السيد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22120وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 42خيري محمد عبدالهادي الغمري  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22141وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42علي نبيه علي محمد الشيخ  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41طه محمود لبيب عمر علي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22114وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 43ورده عبداللطيف عبدالمجيد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 01معروف سات  -معروف السيد السيد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 01منصور سعداوي منصور ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24212وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 02محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 03زينب محمد سعد عبدالعزيز يوسف  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 04محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 00محمد عبدالجيد عبدهللا محمد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 02محمد احمد يوسف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22134وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 02قاسم عثمان قاسم النمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22141وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 01ندي عابير عبدالرازق احمد سرور  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22102وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 03وحيد رفاعي سليمان الفرماوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21اميل غالى سعد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21محمد عبدالفتاح عبدهللا خضرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22213وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22صباح فتحي ابراهيم ابراهيم موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

33

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 23مصطفى علي شاهر محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24رباب السعيد المغاوري الضوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 20دعاء وهيبه عبدالرؤف درويش  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22حسن حسين احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22144وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22مالك عازر عازر عشم هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21صبرى عبدالعليم صالح ابوصالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23حسام الدين عباس عبدالحميد عنتر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22134وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21علي محمد علي علي صبح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22130وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22خالد نصر حسين حسن ابوصفية  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23محمد محمد مرسي علي الخياط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 24رضا علي ابراهيم سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 20ممدوح محمد رياض محمد عبدالمجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 22محمد عادل فؤاد احمد سلطح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22142وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22مؤمن احمد السيد محمد سلمونه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22142وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21احمد كمال سعد ضيف هللا صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 11مشمش عوض محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11حسين احمد حسين محمد طعيمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12محمد سمير طه عطيه عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13عاطف مصطفى محمد احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 14مروه مؤمن محمد محمد ابو عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23232وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 10ياسر فرغلي محمد خضر  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12عمرو فتحي قرني عبدالقادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22101وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12حمدى محمد على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22102وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11على عبدهللا على خميس القاضى قافله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22103وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 13السيد عبدالمولى هاشم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22214وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31محمد السيد على سليمان صبح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ 21111123تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 32السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 33محمود مرسي علي خالف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 34السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 30السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 32فتحي محمد الشمندي فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22114وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 32اسامه محمد عبداللطيف عبدالهادي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 31رضا عبدالسالم محمد عليوه  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 33ابراهيم زاهر عبدالرحمن ابراهيم صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22103وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ
21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ
21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 112محمد عمادالدين عبدالمقصود صالح  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 113فرحانه عبدالهادى عبدالجليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114اسماء عبدهللا ظريف عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 110سامر سرور محمد مصطفى عبد الجليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 112محمود محمد ابراهيم هيبه بسيوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112محمد عبدالغني حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 111محمد جابر ابراهيم ابراهيم شكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22143وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 113بسام جمعه سليمان عبدالحفيظ ابوسيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22102وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111حسن محمد علي عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111احمد رضا احمد ذكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 112حسن صقر حميده صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 113خالد عبد الحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 - 114عالء السيد عباس عبدالعزيز عبدالرحيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 110الكس عادل حنين ايوب  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 112صابر صافي عبدالرازق ابو بكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22130وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112مصطفى فرج رحومه مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111زينب محمد مبروك عبدالحميد العتيقي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22101وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 113خالد عبد الحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 121محمد كامل عبدالقادر الجارحي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121محمد عباس محمد خزيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 122فادية عبدالعاطي يونس عبدالقادر  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22110وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 123محمود فتحي الشحات عوض هللا  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 124معجبه لالستيراد و التصدير ( فرج ابراهيم محمد معجبه ) ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ
21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 120فردوس عبود سعد سكران  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22124وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122صالح محمد يوسف موسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22143وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122محمود حسين محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 121بثينه عبدهللا عبدالموجود محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 123منال يحيى اسماعيل السيد عون  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 131شوقى عرفه محمد عرفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22212وفي تاريخ 21111123تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 131الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 132محمد منصور محمد البسومي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22131وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 133هاني الصافي محمد رجب  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 134محمد رمضان جمعه شعبان  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 130سعيد عبدالفتاح محمد فتح هللا بدر  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22140وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 132ابراهيم احمد محمود محمد الجندي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 132الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 131احمد محمد ابراهيم عماره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22132وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 133كريم هشام احمد محمد عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22213وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141احمد رشيد عبدالزاهر ابراهيم  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141الزعبالوي للمقاوالت العامه " حسين اسماعيل ابراهيم حسن الزعبالوي "  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي
تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 142ياسين فوزي فريد بيومي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 143سعاد جمعه محمود محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22101وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 144منى عبدالباسط سند زاهر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22120وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 140بسنت بشرى ميخائيل شفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22124وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 142ليلى صبحى عبدالحميد عبدالرازق خليف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 142اسامه محمد عبدالمجيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 141حسن محمد محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22210وفي تاريخ 21111123تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 143محمد محمد سليمان عمار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22114وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 101محمد سالم بريك عبدالعاطي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22114وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 101محمد صبري محمد عبدالواحد عباس  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 102محمود محمد حسن عبدالعزيز  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 103حمدى توفيق محجوب مطوخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 104امال عزيز سولاير داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22122وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 100موسى داود عبدالحميد صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22133وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 102هيبه للمقاوالت العموميه المتكامله وتوريد عماله داخليه-اسالم عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز هيبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  22211وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 102طارق عبده عبدالرحمن حماده  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22112وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 101صيدلية د  /احمد محمد السيد  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 103كريم رمضان رفاعي سليمان الفرماوي  ، .تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22113وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 121عثمان ابوبكر فوزى بهنسى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22104وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 121رامى السيد عبدهللا ابراهيم البستاوى  -البستاوى للتصدير والتوكيالت التجاريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 22100
وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 122محمد ابراهيم السيد مخلوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22121وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 123سعاد جمعه سليمان ابوورده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22123وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 124زياد احمد محمود محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22214وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 120محمد محمد مسعود محمد احمدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22210وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122ايمن الشحات احمد الهوارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22213وفي تاريخ 21111123تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122خليل عبدالعزيز عبدهللا زايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22211وفي تاريخ 21111123تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم
تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير :افراد
 - 2السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111110تم تعديل
الكيان القانونى  ,وصف التأشير :افراد
 - 3محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ 21111112تم تعديل الكيان القانونى
 ,وصف التأشير :افراد
 - 4محمد خيري محمد عبدالهادى الغمرى  ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  21041وفي تاريخ 21111112تم تعديل الكيان القانونى
 ,وصف التأشير :افراد
 - 0السعيد للمالبس الجاهزه " احمد سعيد احمد علي الشيخ "  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم تعديل
الكيان القانونى  ,وصف التأشير :افراد
 - 2السعيد للمالبس الجاهزة ( احمد سعيد احمد علي الشيخ ) ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  20210وفي تاريخ 21111114تم
تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير :افراد
 - 2منصور سعداوي منصور ابراهيم  ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  24212وفي تاريخ 21111121تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :افراد
 - 1الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامي  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ 21111122تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :افراد
 - 3الهام عبدالنور عبدالسالم العلقامى  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  12121وفي تاريخ 21111122تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :افراد
 - 11خالد عبد الحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111122تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :افراد
 - 11خالد عبدالحليم سيف النصر دميس  ، .تاجر  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111122تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :افراد
 - 12محمد حسن علي غازي  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  20231وفي تاريخ 21111120تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :افراد
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ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 21111110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13214الى :الدلتا للمقاوالت العامه
 ، - 2فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  22121الى :مركز الخدمات الصناعيه
 ، - 3فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  22121الى :مركز الخدمات الصناعيه
 ، - 4فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  23011الى :الزعيم لخدمات المحمول
 ، - 0فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  20230الى :الفرعونيـــــة.
 ، - 2فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  10130الى :الريادة للمبيدات الزراعيه والمخصبات
 ، - 2فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  22131الى :المكتب التجارى الدولي لتوريد االجهزه
الطبيه
 ، - 1فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  24212الى :منصور سعداوي منصور ابراهيم .
 ، - 3فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  24212الى :ال توجد
 ، - 11فى تاريخ 21111120 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11111الى :الصقر للمقاوالت العموميه .
 ، - 11فى تاريخ 21111120 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11111الى :الصقر للمقاوالت العموميه .
 ، - 12فى تاريخ 21111120 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  20212الى :معرض الثوره لالدوات المنزليه
واالجهزه الكهربائيه
 ، - 13فى تاريخ 21111122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  20230الى :مصنع الفرعونيه لتصنيع الرنجه
 ، - 14فى تاريخ 21111122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  20220الى :نبيل رمضان لتجارة وتوزيع
مستحضرات التجميل  -نبيل رمضان منصور عبدالحميد عطيه
 ، - 10فى تاريخ 21111123 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11410الى :مؤسسة عابدين للعطارة ( السيد محمود
السيد عابدين ).
 ، - 12فى تاريخ 21111123 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  20111الى BE CONNECT :بي كونكت
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة /سامر سرور محمد مصطفى عبدالجليل و شركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1302 :وفى تاريخ
 21111110تم محو/شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
 - 2شركة  /خالد سعد يونس سليمان وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 4441 :وفى تاريخ  21111113تم
محو/شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم  3000أ لسنة  2111كفرالدوار تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا
واستلم كل شريك نصيبه فيها وتم شطب السجل التجارى نهائيا
 - 3شركة  /محمد غريب السيد هديوه وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 4341 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل تم حل الشركة وتتصفيتها نهائيا و استلم كل شريك نصيبه فيها وذلك بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعه برقم
4330لسنة .2112
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة  /وائل ناجى ابراهيم عطيه وشريكه  .شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  22231،وفي تاريخ  21111114،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  0111110111،جنيه
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 - 2شركة /أبو شعيشع للمقاوالت العموميه والرى المطور "" محمد محمود محمد أبو شعيشع وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها
برقم  12120،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها
 1211110111،جنيه
 - 3شركة /أبو شعيشع للمقاوالت والرى المطور "" محمد محمود محمد أبو شعيشع وشركاه "" توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 12120،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها
 1211110111،جنيه
 - 4شركة  /السيد زكريا ابراهيم محمد وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1143،وفي تاريخ  21111123،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 0شركه السيد زكريا ابراهيم محمد وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1143،وفي تاريخ  21111123،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه مزارع بدر الدين للتصنيع الزراعي " هاني بدر الدين و شركاه"  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعه  01 - 43بالمنطقة الصناعيه  -مدينه النوباريه

 0020وفي

 - 2شركة مزارع بدر الدين للتصنيع الزراعى ( هشام بدر الدين وشركاه )  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعه  01 - 43بالمنطقة الصناعيه  -مدينه النوباريه

 0020وفي

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة  /وائل ناجى ابراهيم عطيه وشريكه  ، .شركة تضامن تصنيع وتقطيع وطباعة أكياس بالستيك  ، .سبق قيدها برقم
 22231وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2شركة  /محمود محمد عبد السالم احمد وشريكه  ،شركة تضامن تجارة وتوزيع االدويه البيطريه واضافات االعالف  ،سبق
قيدها برقم  22242وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12120الى :شركة /أبو شعيشع
للمقاوالت العموميه والرى المطور "" محمد محمود محمد أبو شعيشع وشريكه
 ، - 2فى تاريخ  21111123 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1143الى :شركة  /السيد زكريا
ابراهيم محمد وشركاه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد محمود محمد ابو شعيشع توصية بسيطة مدير و شريك يضاف لبند االدارة والتوقيع انه لمدير الشركة حق التعامل مع
البنوك بااليداع والسحب وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وله حق االقتراض والرهن من البنوك باسم الشركة ولصالح
اغراضها  ،تاريخ  21111121 :برقم 12120
 - 2محمد محمود محمد ابو شعيشع توصية بسيطة مدير و شريك يضاف لبند االدارة والتوقيع انه لمدير الشركة حق التعامل مع
البنوك بااليداع والسحب وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وله حق االقتراض والرهن من البنوك باسم الشركة ولصالح
اغراضها  ،تاريخ  21111121 :برقم 12120
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة  /وائل ناجى ابراهيم عطيه وشريكه  .شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111114 :
برقم 22231
 - 2شركة  /ألطاف عبد العزيز حموده وشريكتها ساميه بدر ابراهيم زمباع شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،
تاريخ  21111111 :برقم 11224
 - 3شركة  /خالد سعد يونس سليمان وشريكته توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
4441

برقم

ــــــــــــــــــــــ
األحكام

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

44

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

برقم 13223

 - 1محمود عبده ابراهيم محمود  .جـ  ، 3121 12/13/2111تاريخ 21111111 :
 - 2خالد عبدالظاهر ابراهيم صديق جــ  ، 3112 22/13/2111تاريخ 21111111 :

برقم 13123

 - 3خالد عبدالظاهر ابراهيم صديق جــ  ، 3112 22/13/2110تاريخ 21111111 :

برقم 13123

 - 4عادل عدلي الياس عبدالمالك جــ  ، 3114 13/11/2112تاريخ 21111111 :

برقم 11113

 - 0عادل عدلي الياس عبدالمالك جــ  ، 3110 13/11/2112تاريخ 21111111 :

برقم 11113

 - 2هانى بخاطره على متولى جـ  ، 3123 12/11/2114تاريخ 21111114 :

برقم 12023

 - 2وجيه عوض مصطفي ابو الليف جـ  ، 3134 12/10/2112تاريخ 21111114 :

برقم 11333

 - 1وجيه عوض مصطفي ابو الليف جـ  ، 3130 12/10/2112تاريخ 21111114 :

برقم 11333

 - 3وجيه عوض مصطفي ابو الليف جـ  ، 3132 12/10/2112تاريخ 21111114 :

برقم 11333

 - 11احمد السيد محمد عبدالعال السيد .

 ، 3124تاريخ 21111114 :

برقم 13011

 - 11مصطفى هاشم محمد هاشم جــ  ، 3141 12/14/2111تاريخ 21111110 :

برقم 13242

 - 12فايز عبدالخالق غيث محمد جـ  ، 3103 21/12/2112تاريخ 21111110 :

برقم 13411

 - 13محمد عبد الواحد محمود محمد .جــ  ، 3104 20/12/2111تاريخ 21111110 :

برقم 13211

 - 14ابو غازي للتجارة والتسويق واالعمال الحره محمد حمدى عبد الحميد سليمان ابوغازى جــ  ، 3101 31/11/2112تاريخ
 21111110 :برقم 3111
 - 10اشرف على عبد المجيد ابوطالب جــ  ، 3143 12/11/2112تاريخ 21111110 :

برقم 12024

 - 12محمد صالح على حسن جـ  ، 3120 12/10/2112تاريخ 21111112 :

برقم 1421

 - 12محمد صالح على حسن جــ  ، 3122 12/10/2112تاريخ 21111112 :

برقم 1421

 - 11محمد صالح على حسن جـ  ، 3122 12/10/2112تاريخ 21111112 :

برقم 1421

 - 13محمد صالح على حسن جــ  ، 3121 12/10/2112تاريخ 21111112 :

برقم 1421

 - 21ياسر خميس شعبان عبدالجيد نصر جـ  ، 3124 12/10/2110تاريخ 21111112 :

برقم 12121

 - 21دكتور بيطري  /محمد خضري محمد يوسف جــ  ، 3120 13/11/2112تاريخ 21111112 :
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 - 22دكتور بيطري  /محمد خضري محمد يوسف جــ  ، 3122 13/11/2112تاريخ 21111112 :
 - 23خضر سعد خضر غنيم جـ ، 3121 11/11/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 12121

 - 24خضر سعد خضر غنيم جـ ، 3121 11/11/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 12121

 - 20مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد جـ  ، 3110 23/12/2114تاريخ 21111112 :
 - 22مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد جــ  ، 3112 23/2/2113تاريخ 21111112 :

برقم 11232

برقم 2233
برقم 2233
برقم 2233

 - 22مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد جــ  ، 3112 23/12/2114تاريخ 21111112 :

 - 21مرفت مصطفى عبد الفتاح مصطفى جـ ، 3113 20/12/2113-تاريخ 21111112 :

برقم 10223

 - 23مرفت مصطفى عبد الفتاح مصطفى جـ ، 3131 20/12/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 10223

 - 31رضا مسعود شحاته مقلد جــ  ، 3133 11/11/2111تاريخ 21111112 :

برقم 2312

 - 31رضا مسعود شحاته مقلد جـ ، 3133 11/11/2113-تاريخ 21111112 :

برقم 2312

 - 32رضا مسعود شحاته مقلد جـ ، 3311 11/11/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 2312

 - 33مراد انور محمد علي حميده جـ ، 3313 14/13/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 11113

 - 34مرادكو لالستيراد والتصدير جـ ، 3313 14/13/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 11113

 - 30محروس رجب على الشافعى جــ  ، 3311 11/11/2111تاريخ 21111111 :

برقم 1221

 - 32محروس رجب على الشافعى جــ  ، 3311 11/11/2112تاريخ 21111111 :

برقم 1221

 - 32محروس رجب على الشافعى جــ  ، 3312 11/11/2111تاريخ 21111111 :

برقم 1221

 - 31محروس رجب على الشافعى جــ  ، 3313 11/11/2112تاريخ 21111111 :

برقم 1221

 - 33فوزى لبيب فلتس مقار جـ ، 3340 11/12/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 2322

 - 41فوزى لبيب فلتس مقار جـ ، 3342 11/12/2110-تاريخ 21111111 :

برقم 2322

 - 41محمد امين محمد غانم جـ ، 3332 13/13/2113-تاريخ 21111111 :

برقم 0222

 - 42محمد امين محمد غانم جـ ، 3333 13/13/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 0222

 - 43تامر عبدالواحد محمد عبدالواحد جـ ، 3323 11/11/2111-تاريخ 21111111 :
 - 44احمد محمد احمد خالف جـ ، 3323 12/11/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 12104

برقم 2212

 - 40محمد حميده عبدالقوي حسن رسالن جـ ، 3341 21/11/2111تاريخ 21111111 :
 - 42احمد اسماعيل عبد هللا حسن جـ ، 3334 11/12/2112-تاريخ 21111111 :

برقم 11020

برقم 11422

 - 42صالح عبدالمنعم ابراهيم عبدالمحسن الجندى جـ ، 3330 10/11/2111-تاريخ 21111111 :
 - 41جمال السيد محمد مبروك جـ ، 3324 14/12/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 21130

برقم 21132

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

46

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 43المبــــــروك " جمال السيد محمد مبروك " .جـ ، 3324 14/12/2111-تاريخ 21111111 :
 - 01محمد محمد احمد عيد .جــ  ، 3304 13/13/2112تاريخ 21111112 :

برقم 21132

برقم 13222

 - 01عالء الدين شحات يوسف خليفه جــ  ، 3301 12/12/2111تاريخ 21111112 :

برقم 11320

 - 02علي حسن محمد اسماعيل الفقي جــ  ، 3300 12/12/2111تاريخ 21111112 :

برقم 10111

 " - 03هناء عبد الحميد علي ابو مضاوي ".

 ، 3320تاريخ 21111112 :

برقم 12222

 - 04هاني نصر عبدالعزيز علي فياله جــ  ، 3322 12/12/2113تاريخ 21111113 :

برقم 10111

 - 00هاني نصر عبدالعزيز علي فياله جــ  ، 3321 12/12/2111تاريخ 21111113 :

برقم 10111

 - 02سامح على محمد بيومى عميرة جــ  ، 3323 22/11/2110تاريخ 21111113 :

برقم 12430

 - 02رضا ابراهيم الصافي عبد الجواد جــ  ، 3311 4/12/2114تاريخ 21111113 :

برقم 12430

 - 01ياسر جالل كامل رسالن جـ ، 3323 10/11/2113-تاريخ 21111113 :

برقم 2310

 - 03ياسر جالل كامل رسالن جـ ، 3324 10/11/2111-تاريخ 21111113 :

برقم 2310

 - 21ياسر جالل كامل رسالن جـ= ، 3320 10/11/2113تاريخ 21111113 :

برقم 2310

 - 21سامح مخيمر مغربى عثمان  .جــ  ، 3312 21/11/2112تاريخ 21111113 :

برقم 11330

 - 22خميس محمود عبد العزيز محجوب  .جـ  ، 3321 10/12/2112تاريخ 21111113 :

برقم 13411

 - 23عبدالعليم محمد محمود شملوله جـ ، 3330 13/12/2110-تاريخ 21111114 :

برقم 1443

 - 24عبدالعليم محمد محمود شملوله جـ ، 3332 13/12/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 1443

 - 20عبدالعليم محمد محمود شملوله جـ ، 3332 13/12/2110-تاريخ 21111114 :

برقم 1443

 - 22سعيد موسي سند شاهين جـ ، 4111 21/14/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 10231

 - 22يحيى عوض ابراهيم شاهين جـ ، 4112 20/14/2114-تاريخ 21111114 :

برقم 2321

 - 21يحيى عوض ابراهيم شاهين جـ ، 4111 20/14/2113-تاريخ 21111114 :

برقم 2321

 - 23يحيى عوض ابراهيم شاهين جـ ، 4113 20/14/2114-تاريخ 21111114 :

برقم 2321

 - 21اشرف مبروك عبدالحليم هيبة  .جـ ، 3332 12/13/2112-تاريخ 21111114 :

برقم 11413

 - 21اشرف مبروك عبدالحليم هيبه جـ ، 3333 13/11/2113-تاريخ 21111114 :

برقم 11413

 - 22اشرف مبروك عبدالحليم هيبه جـ ، 3334 13/11/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 11413

 - 23زيان محمد زيان محمد جـ ، 4111 22/12/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 3320

 - 24زيان محمد زيان محمد جـ ، 4111 22/12/2110-تاريخ 21111114 :

برقم 3320

 - 20زيان محمد زيان محمد جـ ، 4112 22/12/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 3320
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 - 22زيان محمد زيان محمد جـ ، 4113 22/12/2110-تاريخ 21111114 :

برقم 3320

 - 22صيدليه الدكتور  /محمد سعد الشيخ { د1ص  /محمد سعد عبدالحميد الشيخ } جـ ، 4113 10/12/2111-تاريخ :
 21111110برقم 11214
 - 21صيدليه الدكتور  /محمد سعد الشيخ { د1ص  /محمد سعد عبدالحميد الشيخ } جـ ، 4121 10/12/2112-تاريخ :
 21111110برقم 11214
 - 23صيدليه الدكتور  /محمد سعد الشيخ { د1ص  /محمد سعد عبدالحميد الشيخ } جـ ، 4113 10/12/2111-تاريخ :
 21111110برقم 11214
 - 11صيدليه الدكتور  /محمد سعد الشيخ { د1ص  /محمد سعد عبدالحميد الشيخ } جـ ، 4121 10/12/2112-تاريخ :
 21111110برقم 11214
برقم 12212

 - 11محمد احمد ابراهيم عثمان جــ  ، 4121 21/13/2112تاريخ 21111110 :

 - 12احمد محمد محمد حسن القصاص جــ  ، 4122 12/13/2111تاريخ 21111110 :
 - 13محمد فتحى هاشم احمد  .جــ  ، 4120 21/10/2111تاريخ 21111110 :

برقم 10332

برقم 1112

 - 14محمد سعد علي غنيم البربري جـ ، 4121 11/12/2111-تاريخ 21111110 :
 - 10هانى محمد محمد النجار جــ  ، 4131 22/11/2111تاريخ 21111111 :

برقم 10201

برقم 2133

 - 12محمد حسن احمد ابو حمزة  .جــ  ، 4131 11/11/2112تاريخ 21111111 :
 - 12اشرف ابو بكر جمال الدين جـ  ، 4134 23/11/2110تاريخ 21111111 :

برقم 11111
برقم 13110
برقم 11423

 - 11محمد رمضان السيد السيد  .ج  ، 4100 2112 /12 /0 -تاريخ 21111113 :

 - 13احمد السيد رمضان عبدالمجيد محمود ج  ، 4102 2110 /1 /22 -تاريخ 21111113 :
 - 31عادل ميالد سعيد سعيد جــ  ، 4101 11/13/2111تاريخ 21111113 :

برقم 12123

برقم 10023

 - 31عصام محمد قاسم عبدالاله ج  ، 4103 2111 /11 /10 -تاريخ 21111113 :
 - 32سامح عنتر دسوقي مسلم ج  ، 4121 2111 /2 /21 -تاريخ 21111113 :

برقم 2231
برقم 11231
برقم 11231

 - 33رجب عيسى محمد عيسى  .جــ  ، 4102 14/13/2112تاريخ 21111113 :

برقم 11342

 - 34محمد عبد الرازق نجار سليمان  .جــ  ، 4121 22/10/2112تاريخ 21111121 :
 - 30محمد رمضان هاشم السيد غازى  .جـ ، 4122 11/11/2112-تاريخ 21111121 :
 - 32سعيد داود عبدالغنى هلل ج  ، 4122 2111 /2 /12 -تاريخ 21111121 :

برقم 11313

برقم 13024

 - 32عبدالحليم محمد علي النجار ج  ، 4110 2113 /3 /22 -تاريخ 21111121 :

برقم 11014

 - 31عبدالحليم محمد علي النجار ج  ، 4112 2111 /3 /22 -تاريخ 21111121 :

برقم 11014

 - 33فادى فيلبس تادرس فضل هللا  .جـ  ، 4130 21/13/2112تاريخ 21111122 :
 - 111عادل طلعت فهيم لوقا جــ  ، 4113 10/10/2112تاريخ 21111122 :

برقم 11221

برقم 3411
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 - 111عادل طلعت فهيم لوقا جــ  ، 4131 10/0/2111تاريخ 21111122 :

برقم 3411
برقم 3411

 - 112عادل طلعت فهيم لوقا جــ  ، 4131 10/10/2112تاريخ 21111122 :

 - 113اشرف ابراهيم على اسماعيل روتان  .جــ  ، 4133 13/12/2111تاريخ 21111122 :
 - 114مجدى محمد محمد على ابو نعيمه جــ  ، 4112 22/13/2111تاريخ 21111122 :

برقم 21111

برقم 13212

 - 110ابراهيم احمد متولى جـ ، 4113 11/13/2111-تاريخ 21111120 :

برقم 2131

 - 112ابراهيم احمد متولى جـ ، 4114 11/13/2113-تاريخ 21111120 :

برقم 2131

 - 112ابراهيم احمد متولى جـ ، 4110 11/13/2111-تاريخ 21111120 :

برقم 2131

 - 111اميره الهاشمي عبدالحميد ابوسليمان جــ  ، 4120 13/13/2113تاريخ 21111120 :

برقم 11421

 - 113اميره الهاشمي عبدالحميد ابوسليمان جــ  ، 4122 13/13/2111تاريخ 21111120 :

برقم 11421

برقم 13322

 - 111محمد خميس السيد عمر  .ج  ، 4111 2111 /2 /23 /تاريخ 21111120 :

برقم 12330

 - 111عماد محمود السيد ابوشادى  .ج  ، 4134 2110 /11 /4 /تاريخ 21111122 :

 - 112انوار حنفى محمد محمود ابوطاحون جــ  ، 4144 10/13/2113تاريخ 21111122 :

برقم 2120

 - 113انوار حنفى محمد محمود ابوطاحون جــ  ، 4140 10/13/2111تاريخ 21111122 :

برقم 2120

 - 114عبد المحسن حامد محمد علي فرج جــ  ، 4141 11/13/2112تاريخ 21111122 :
 - 110ممدوح عبدالرحمن علي محمود جــ  ، 4143 12/11/2111تاريخ 21111122 :
 - 112محمد جابر ابراهيم الشناوي جــ  ، 4132 31/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 11221

برقم 10112

 - 112وجدى اسكندر جرجس عبد المسيح جـ  ، 4132 11/11/2114تاريخ 21111122 :
 - 111احمد مصطفى اسماعيل شريف  .جــ  ، 4124 13/14/2112تاريخ 21111122 :
 - 113ليلى عبدالحكيم الحشاش جــ  ، 4101 11/12/2111تاريخ 21111122 :

برقم 10120

برقم 12043
برقم 12222

برقم 2412

 - 121محمد حسان عبدالحميد جـ  ، 4143 22/14/2114تاريخ 21111122 :

برقم 2331

 - 121محمد عبدهللا عبدالغفار جــ  ، 4104 13/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 4242

 - 122محمد عبدهللا عبدالغفار جــ  ، 4100 13/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 4242

 - 123محمد انور طلبه سلطان جــ  ، 4102 12/11/1332تاريخ 21111122 :

برقم 1221

 - 124محمد انور طلبه سلطان جــ  ، 4102 12/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 1221

 - 120محمد انور طلبه سلطان جــ  ، 4101 12/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 1221

 - 122محمد انور طلبه سلطان جــ  ، 4103 12/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 1221

 - 122محمد انور طلبه سلطان جــ  ، 4121 12/11/2112تاريخ 21111122 :

برقم 1221
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 - 121محمد السيد محمد عبد العزيز ج  ، 4123 2111 /2 /13 /تاريخ 21111122 :

برقم 3033

 - 123محمد السيد محمد عبد العزيز ج  ، 4121 2112 /2 /13 /تاريخ 21111122 :

برقم 3033

 - 131يحي زكريا احمد النجار ج  ، 4122 2111 /3 /21 /تاريخ 21111121 :

برقم 11122

 - 131كرم عبد الصمد حبشى السيد ج  ، 4114 2114 /0 /23 /تاريخ 21111121 :

برقم 2123

 - 132فرجانى السيد الجالى مجاور  .جـ ، 4124 20/11/2112-تاريخ 21111121 :

برقم 13131
برقم 11011

 - 133الشحات عيد عبد الحميد مصباح  .ج  ، 4123 2112 /1 /31 /تاريخ 21111121 :

برقم 12314

 - 134سحر ريف هللا عبد الحليم ريف هللا ج  ، 4123 2110 /1 /3 /تاريخ 21111121 :
 - 130عبدالعزيز عبدالمجيد فرجانى جـ ، 4133 22/11/2111-تاريخ 21111123 :

برقم 3220

 - 132عبدالعزيز عبدالمجيد فرجانى جـ ، 4134 22/11/2110-تاريخ 21111123 :

برقم 3220

 - 132عبدالعزيز عبدالمجيد فرجانى جـ ، 4130 22/11/2111-تاريخ 21111123 :

برقم 3220

 - 131عبدالعزيز عبدالمجيد فرجانى جـ ، 4130 22/11/2110-تاريخ 21111123 :

برقم 3220

 - 133عبدالعزيز عبدالمجيد فرجانى جـ ، 4132 22/11/2110-تاريخ 21111123 :

برقم 3220
برقم 12111

 - 141ايفا سمير عبد المقصود ميخائيل جــ  ، 4211 24/10/2110تاريخ 21111123 :
ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

برقم 11022

 - 1شركه علي ابراهيم عبداللطيف و شركاه جــ  ، 3141 20/11/2111تاريخ 21111110 :
 - 2شركه عادل عبده عبدالمجيد وشريكته جـ  ، 3122 13/11/2113تاريخ 21111112 :
 - 3شركه عادل عبده عبدالمجيد وشريكته ج ، 3123 13/11/2111تاريخ 21111112 :
 - 4شركه القاهره للتجاره واالستيراد جـ  ، 3122 13/11/2113تاريخ 21111112 :
 - 0شركه القاهره للتجاره واالستيراد ج ، 3123 13/11/2111تاريخ 21111112 :

برقم 2214
برقم 2214

برقم 2214
برقم 2214

 - 2شركه عادل عبده عبدالمجيد وشريكته جــ ، 3121 13/11/2111تاريخ 21111112 :

برقم 2214

 - 2شركة  /أسامة عبدالفتاح سالمة وشركاه  .جـ ، 3321 22/12/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 13212

 - 1شركه  /فاطمه علي محمد الجندي و شركاها جــ  ، 4110 11/11/2111تاريخ 21111110 :

برقم 10312

 - 3شركة  /حسن نصر الدين حسن وشريكه مبروك عبدالسالم هيبة  .جــ  ، 4133 13/12/2111تاريخ 21111111 :
21113
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 - 11شركة  /ألطاف عبد العزيز حموده وشريكتها ساميه بدر ابراهيم زمباع جــ  ، 4132 20/13/2112تاريخ 21111111 :
برقم 11224
 - 11شركه االهرام الدوليه لالستيراد والتصدير /محمد مرشدى وشريكه احمد نوح جـ ، 4141 12/11/2113-تاريخ :
 21111111برقم 2232
 - 12شركه االهرام الدوليه لالستيراد والتصدير /محمد مرشدى وشريكه احمد نوح جـ ، 4141 12/11/2111-تاريخ :
 21111111برقم 2232
 - 13شركة  /خالد سعد يونس سليمان وشريكته جـ ، 4101 20/11/2112-تاريخ 21111113 :

برقم 4441

 - 14شركة  /محمد غريب السيد هديوه وشركاه جـ ، 4121 11/12/2111-تاريخ 21111121 :

برقم 4341

 - 10شركة  /محمد غريب السيد هديوه وشركاه جـ ، 4123 11/12/2112-تاريخ 21111121 :

برقم 4341

 - 12شركة  /محمد غريب السيد هديوه وشركاه جـ ، 4111 11/12/2111-تاريخ 21111121 :

برقم 4341

 - 12شركة  /محمد غريب السيد هديوه وشركاه جـ ، 4111 11/12/2112-تاريخ 21111121 :

برقم 4341

 - 11شركة  /فهيم سليمان فهيم سليمان و امين سليمان فهيم سليمان جــ  ، 4111 10/14/1332تاريخ 21111120 :
332

برقم

 - 13شركة  /فهيم سليمان فهيم سليمان و امين سليمان فهيم سليمان جــ  ، 4113 10/14/2111تاريخ 21111120 :
332

برقم

 - 21شركة  /فهيم سليمان فهيم سليمان و امين سليمان فهيم سليمان جــ  ، 4121 10/14/2112تاريخ 21111120 :
332

برقم

 - 21شركة  /فهيم سليمان فهيم سليمان و امين سليمان فهيم سليمان جــ  ، 4121 10/14/2111تاريخ 21111120 :
332

برقم

 - 22شركة  /فهيم سليمان فهيم سليمان و امين سليمان فهيم سليمان جــ  ، 4122 10/14/2112تاريخ 21111120 :
332

برقم

 - 23شركة  /نجاة خطاب ابراهيم وشركائها  .جــ  ، 4142 11/12/2112تاريخ 21111122 :

برقم 11332

 - 24شركه عبد هللا ابراهيم عبد الحميد و شركاه ج  ، 4111 2111 /3 /3 /تاريخ 21111121 :

برقم 11134

 - 20شركة  /السيد زكريا ابراهيم محمد وشركاه جــ  ، 4211 22/12/2110تاريخ 21111123 :

برقم 1143

 - 22شركه السيد زكريا ابراهيم محمد وشريكه جــ  ، 4211 22/12/2110تاريخ 21111123 :

برقم 1143

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1شركة السيد احمد عبد العال وشريكه قيد رهن تجاري لصالح بنك التنميه الصناعيه باالسكندريه  ،تاريخ 21111120 :
برقم 2033
 - 2شركة  /ياسر السيد احمد عبد العال وشريكيه قيد رهن تجاري لصالح بنك التنميه الصناعيه باالسكندريه  ،تاريخ :
 21111120برقم 2033
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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